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MYCKET PAPPERSARBETE!
Fideli Sundqvist är den före detta illustratören och form
givaren som har blivit internationellt känd genom att skapa 
tredimensionell magi med hjälp av sax och papper. Vi gav 
henne fritt spelrum att tolka KF och koncernens verksam
heter. Resultatet blev ett återvinningsbart och grönt land
skap där Coop är en lanthandel som rymmer både paket, 
matkassar – och en liten hund. Det är även Fideli som har 
gjort omslaget, som utformats som en Ipad – fast av papper. 
Det traditionella möter det digitala, helt enkelt.



XXX |  XXX



XXX |  XXX

TIDNINGEN VI NR 7 2012

13 Årets medarbetare
Vi har träffat sex KF-medarbetare som är stolta över att axla 
ett arv, men som även blickar framåt med hjälp av podd-radio, 
vinyl i grönsaksdisken och maträtter som alla kan laga.
 
26 Löser en kopp kaffe allt?
Med nya konsumtionsmönster och Amazons kommande intåg 
i Sverige behöver butiker och köpcentrum hitta nya sätt att 
locka till sig kunder. Vi spanar in fem nya handelstrender.
 
36 Älskar galna pionjärer
Maria Wetterstrand gillar visserligen små förskolekooperativ, 
men anser att samhället behöver fler stora kooperativa aktö-
rer. Dessutom berättar hon om miljöpartistiska klädkoder och 
varför hon inte vill göra politisk comeback.
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Detta är KF
Kooperativa Förbundets medlemmar består 
av 30 konsument föreningar, Folksam 
Sak och Liv, Fonus och OK. Tillsammans 
samlar ägarkretsen en stor del av svensk 
konsumentkooperation. 

Nära 3,5 miljoner människor är 
medlemmar i någon av landets konsument-
föreningar eller direktanslutna till KF. Genom 
föreningarnas medlemskap i Kooperativa 
Förbundet, KF, äger dessa detaljhandels-
koncernen KF. 

KF äger genom Coop Butiker och Stor-
marknader 231 av Coopbutikerna runt om  
i Sverige.  
De detaljhandelsdrivande föreningarna inom 
konsument-kooperationen äger 417 butiker. 
Vid årsskiftet 2017/2018 fanns totalt 30 
konsumentföreningar, varav 29 är detalj-
handelsdrivande och en är medlemsförening i 
form av Konsumentföreningen Stockholm som 
indirekt driver butiker genom sitt delägande av 
Coop Butiker  och Stormarknader.

KF-koncernen har sitt huvudkontor i Solna 
och huvuddelen av koncernens verksamhet 
finns i Sverige.
Verksamheten är i huvudsak  
 indelad i sju områden: 
»»COOP SVERIGE  ansvarar för utveckling 

och inköp av varusortimentet, logistik, mark-
nadsföring samt affärsstöd till Sveriges totalt 
648 Coopbutiker. 
»»MEDMERA BANKS  uppdrag är att leve- 

rera medlemsnytta till kunderna och affärs-
nytta till Coopbutikerna och därigenom skapa 
lönsamhet som säkrar bankens framtid.
»»KF FASTIGHETER  utvecklar, förädlar och 

avyttrar fastigheter. Syftet med verksamheten 
är att skapa värde för ägare, hyresgäster och 
samhället i stort.
»»VI MEDIA  producerar och ger ut tidning-

arna Vi och Vi Läser. Bolaget har dessutom 
en kundtidningsverksamhet och en reseklubb.
»»VÅR GÅRD SALTSJÖBADEN  är  

konsumentkooperationens mötesplats och 
erbjuder konferenslösningar för företag, 
myndigheter och organisationer.
»»COOP BUTIKER OCH STOR-

MARKNADER AB  ägs huvudsakligen av 
Konsumentföreningen Stockholm (Kfs) och 
Kooperativa Förbundet (KF). Bolaget driver 
231 Coopbutiker i mellersta och sydöstra 
Sverige.
»»COOP ONLINE ansvarar för utveckling, 

marknadsföring och it-plattform avseende 
e-handel. Bolaget driver även försäljning och 
hemleveranser via darkstore.

Bakom kulisserna. Så här såg det ut när Fideli 
Sundqvist byggde upp en KF-värld av papper. 

KF:s årsredovisning 2018 är 
 producerad av Vi Media AB.  
www.vi.se

PROJEKTLEDARE Markus Wilhelmson
REDAKTÖR Terri Herrera
FORMGIVNING Pär Ek
OMSLAG Fideli Sundqvist
KORREKTUR Lisen Hönig
REPRO Kerstin Larsson
TRYCK  Forssa Print
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FLYGANDE  
AFFÄRER
»»DE SENASTE ÅREN har stora företag 
försökt överträffa varandra i att lansera 
smarta och spektakulära leverans-
lösningar. I Dubai och Reykjavik kan 
kunder få sin hämtpizza eller matkasse 
drönar-levererad, och redan för fem 
år sedan tog DHL:s ”paketokopter” 
sin jungfrutur i sällskap med en flock 
nyfikna duvor. Paketokoptern är en 
modifierad mikrodrönare som kan 
leverera paket på upp till 1,2 kilo. Men 
den är mer än bara ett uppvisnings-
objekt. Under 2018 ingick den i ett 
testprojekt vid Victoriasjön i Östafrika 
där den fraktade mediciner till en ö 60 
kilometer från land.

FOTO REUTERS/WOLFGANG RATTAY 

URVAL PÄR EK
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»»SÅ MÅNGA gäster 
åt julbord i Vår Gårds 
största lokal Isaac 
den 18 december. 
Totalt serverades  
1 309 julbord under 
december månad.

»»SÅ MÅNGA kunder hade Coop online under 
året. Totalt ökade omsättningen avseende 
onlinehandel med 28, 2  procent och antalet 
ordrar var 410 640 stycken.

MILJONER BLEV 

ÅRETS resultat.   
Det innebär att KF 
går med vinst för 
fjärde året i rad. 

»»SÅ MÅNGA xxxxx
... VAR COOPS marknads andel 
i Sverige under 2018.

»»SÅ MÅNGA Coop-butiker fanns  
i Sverige 2018. Dessutom tillkommer 
två  kosmetik-/hälsokostbutiker, en 
hus- och trädgårdbutik, 14 Pekås-
butiker, två gränshandelsbutiker  
i Värmland  och tre gränshandels-
butiker i Bohuslän . 

På gång
i  d e c e m b e r

Året i siffror
x x x x x x x x

Året i siffror
2018



MILJONER KRONOR. Det var Vi-skogens 
totala insamling för 2018, inklusive försäljning 
av klimatkompensationstjänster. 
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  Välkommen!
m e d  to m m y  o h l s t r ö m  o c h  

a n d e r s  da h lq u i s t - s j ö b e r g

KF ÅRSREDOVISNING  2018

sultatet kunnat vara avsevärt bättre, men 
vi har gjort stora och nödvändiga investe-
ringar. 80 miljoner kronor i vår onlineaffär. 
Närmare en halv miljard i omställning av 
våra butiker. Vi har dessutom satsat några 
hundra miljoner på att göra oss av med 
kylmedel som är skadliga för miljön. Trots 
dessa stora investeringar för framtiden 
levererar vi ett anständigt resultat. Det ska 
vi vara stolta över, säger Tommy Ohlström.

– Det är viktigt att komma ihåg att 
2018 var ett uppstartsår för vårt nya sätt 
att arbeta och förhålla oss till varandra. 
KF:s ägarfunktion har blivit mycket 
tydligare och starkare under 2018. Den 
operativa nivån har alltid varit stark, 
men nu har vi kompletterat den med en 
mer strategisk nivå och det ger långsiktig 
balans. Vårt huvudsakliga uppdrag är att 
skapa förutsättningar för samhandel och 
nu kommer vi in i 2019 med det arbets-
sätt och de förutsättningar vi vill ha, 
säger Anders Dahlquist-Sjöberg.
Det här blir väldigt teoretiskt. Kan du 
vara mer konkret?

– KF:s ägarroll har varit lite otydlig 
tidigare. Nu är kraven tydliga för alla: 

Vi gör en vinst  
på drygt 280  
miljoner
kronor.

Nu ännu
STARKARE! 

Ett framgångsrikt år, präglat av stora investeringar i Coop Online  
och  butiksomställningar. KF:s styrelseordförande Tommy Ohlström  

och tf vd Anders Dahlquist-Sjöberg sammanfattar året  
som gick och vägen till lönsam tillväxt.

F
örst och främst – hur gick det för 
KF 2018?

– Resultatmässigt har vi över-
träffat förväntningarna. Men det 
är inga revolutionerande siffror. 

Långsiktigt kan, vill och ska vi prestera 
bättre, säger Tommy Ohlström.
Vad innebär det konkret?

– Vi gör en vinst på drygt 280 miljoner 
kronor. Om vi kortsiktigt hade fokuserat 
på att leverera maximal vinst så hade re-
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Vilka avkastningskrav vi ska ha. Vilka 
risker som är acceptabla. Vilka leveran-
ser som ska ske för att bygga varumärket. 
KF är fyren som ställer krav och följer 
upp hur de kraven verkställs av Coop. 
Vi är skarpare i ägarrollen, säger Anders 
Dahlquist-Sjöberg.
Detalj- och dagligvaruhandeln är inne  
i en stor omvandling och konsumen-
ternas beteende förändras snabbt. 
Hur oroliga är ni över den pågående 
digitaliseringen?

– Det är en utmaning i den bemärkel-
sen att det är många faktorer som vi inte 
fullt ut kan bedöma eller ha kontroll 
över. Men vi ser digitaliseringen som en 
möjlighet. Vi måste hänga med i utveck-
lingen om vår medlemsnytta ska hålla en 
modern nivå, säger Anders Dahlquist-
Sjöberg.

– Utmaningen, som vi delar med alla 
andra aktörer i dagligvaruhandeln, är att 
tjäna pengar online. Det gör ingen i dag. 
Alla kämpar med att inom tre-fyra år nå 
balans för att sedan kunna bli lönsamma 
online, säger Tommy Ohlström.

– Det är viktigt att påpeka att on-

line och den fysiska butiken inte är två 
separata spår. De båda kanalerna måste 
utvecklas tillsammans. Det är samma 
kunder vi pratar om. Vi vill erbjuda mer-
värdet medlemsnytta i båda kanalerna, 
säger Anders Dahlquist-Sjöberg.
Hur tror ni att den fysiska butikens roll 
kommer att förändras i takt med att 
online vinner mark?

– Lite olika beroende på var i landet vi 
pratar om. I glesbygd tror jag att butiken 
utvecklas till mer av en mötesplats. 
Man kan hämta ut sina matkassar som 
man beställt online, det finns livsmedel, 
Systembolag och kanske Försäkrings-
kassan, bland annat. I storstad kommer 
det att utvecklas mer mot matglädje, mer 
fokus på restaurang och hämtmat, säger 
Tommy Ohlström.

– När vi tittar på nya etableringar så är 
det ofta inte en traditionell supermarket 
Coop tänker sig, utan verksamhet med 
mer genomslag av den hållbarhetstanke 
som den yngre generationen tydligt 
ger uttryck för. De vill inte köpa massa 
förpackningar som ska kastas, utan 
handla en måltid som de plockar ihop 
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själva. Det tror jag att vi kommer att få se 
mer av. Uppdraget är enligt stadgarna att 
våra medlemmar genom sin konsumtion 
ska bidra till ett mer hållbart samhälle. 
Det är en stor ambition, säger Anders 
Dahlquist-Sjöberg. 

– Den större frågan kring digitalise-
ringen är hur vi för in medlemsnytta  
i den här omgivningen. När kooperatio-
nen startade för 120 år sedan satte sig 
människor lokalt och fattade beslut i det 
lilla. Nu är vi 3,5 miljoner medlemmar, 
fördelade på 30 föreningar. Hur bygger 
vi lojalitet och inflytande då? Hur skapar 
vi förmåner som gör medlemskapet mer 
påtagligt? Att vi ägs av våra medlemmar 
är unikt och jag tror att tekniken och di-
gitaliseringen kan hjälpa oss att utnyttja 
vår särställning, säger Tommy Ohlström. 
Men den ambitionen skulle väl också era 
konkurrenter kunna skriva under på.  
På vilket sätt skiljer sig kooperationen?

– Andra kan ha lojalitetsprogram, 
men vi kan ha ägarprogram. Vi kan ta 
medlemskapet flera steg vidare så att det 
skapar betydelse för individen. Jag tror 
att tekniken och digitaliseringen gör 
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KORT OM 2018  
– OCH FRAMTIDEN
»»NY VD. Vi är mycket glada att kunna 

hälsa Marie Nygren välkommen som 
ny vd. Vi har spelat med en person kort 

i en central position och det känns 
jättebra att det är just Marie som 

ansluter till KF. Hon har tidigare 
arbetat många år på Coop och 
kommer senast från rollen som 

vice vd för Systembolaget.

»»MEDMERA BANK. Är inne i en stor 
strukturförändring. Ett samarbete med 
EnterCard har inletts för att snabbare 
implementera nya betalmedel och skapa 
en bättre produkt. 

»»KF FASTIGHETER. Presterar helt enligt 
plan, där den stora omdaningen av fastig-
hetsportföljen nu till stor del är genom-
förd. Närmaste utvecklingen kommer att 
handla om planläggningen av Upplands-

Bro, Backaplan och Kungens Kurva. 

»»VÅR GÅRD.  

I det korta 
perspektivet 

gäller det 
att upprätt-

hålla en god 
beläggning. 

Långsiktigt 
handlar 
det om 
att hitta strategier för att 
finansiera de investeringar 
som behövs. 

»»VI MEDIA. Väldigt tydligt 
att digitaliseringen står på 
dagordningen. Inte bara som 
komplement utan som en del 
av kärnaffären.

det möjligt att fånga upp medlemmarnas 
önskemål så att de på riktigt känner att 
de har inflytande över sin butik, säger 
Tommy Ohlström. 
2018 har varit ett turbulent år, inter-
nationellt och nationellt. Hur har det 
påverkat KF?

– Det finns en sak som både företag 
och människor avskyr och det är osäker-
het. Att inte veta vilken regering vi ska 
få. Vilken ränteutveckling det blir. Med 
vilken kraft lågkonjunkturen kommer 
att slå. Klimatförändringar. Nationalist-
iska, halvfascistiska strömningar på bred 
front. Brexit. Trump. Putin. Osäkerhets-
faktorer som lagras på varandra. Då 
tror jag att man blir lite försiktig i sin 
konsumtion. Äter mer sällan på restaur-
ang. Väljer bort premiumprodukter för 
lågprisalternativ. Vill ha lite mer på  
banken. Då är det viktigt att vi finns  
där som en trygghet, säger Tommy 
Ohlström.
På vilket sätt kan ni skapa trygghet?

– Två konkreta exempel: Att koope-
rationen genom att samla ihop våra in-
köpsvolymer jobbar med att få ner priset 
och förbättra kvaliteten. Det är inte sär-
skilt svårt att sälja ekologisk mat till en 
medelklass med god inkomst, men om vi 
kan ge de människor som inte riktigt får 
pengarna att räcka i slutet av månaden 
möjlighet att ha råd att välja ekologisk 
barnmat, då tycker jag att kooperatio-
nen har gjort en viktig insats. Vi får inte 
glömma var vi kommer ifrån. Koopera-
tionen har varit som mest betydelsefull 
där marknaden fungerat som sämst, där 
konsumenten varit som svagast. Det har 
handlat om livsmedel, begravningar och 
försäkringar. Vi lever i dag i ett samhälle 
som har blivit mer ojämlikt och som 
riskerar att dras isär ytterligare. Kan vi   
infria vårt löfte Tillsammans gör vi en 
bättre affär, då gör kooperationen en stor 
insats.   ■

Vi får inte glömma 
var vi kommer ifrån. 

Ma
rie

 N
yg

ren

TOMMY OHLSTRÖM

styrelseordförande , KF

ANDERS  
DAHLQUIST-SJÖBERG

tf vd, KF
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ÅRETS MEDARBETARE

ATT AXLA ETT ARV
Konsten
markus säljer vinyl bland grönsakerna, sara tar 

mat på allvar. michael förvaltar ett arkiv med wow-
faktor. marika tycker konsten kan vara viktigare än 

konferensens standardutbud. ulf förenar bruks- 
mentalitet med framtidstänk och stina gör en podd 

där aktuella  gäster varvas med 105-åriga anekdoter. En 
sak har de gemensamt: Alla är de stolta över att förvalta 

ett kooperativt arv och ta det med in i framtiden. 
TEXT HENRIK EKBLOM YSTÉN  FOTO MARGARETA BLOOM SANDEBÄCK

•



•

MARKUS WAHLGREN,   
STORMARKNADSCHEF COOP GOTLAND 

»Farfars lilla lanthandel  
är förebilden«

14 KF ÅRSREDOVISNING  2018

”JAG ÄR EN handlarson, min farfar drev i många år en lanthandel i en 
liten socken här på Gotland. Där var snus i lösvikt, mjöl i bingar bakom 
disken och ett genuint intresse för kunderna – han kände ju dem all-
ihop. Det har jag försökt ta med mig genom åren, men inte alltid lyckats 
med. Ta bara när jag startade min egen mataffär och plötsligt en dag blev 
stoppad i butiken av en äldre dam som sa: ’Du springer alltid förbi, vi 
har knappt hälsat!’. Då klack det till i skallen: där hade jag jäktat runt för 
att visa mig duktig, men glömt att de som handlade behövde ett trevligt 
bemötande också. 

I dag försöker jag använda den insikten, och efter många år som chef 
på Systembolaget vet jag att nöjda kunder kommer med nöjd personal. 
Därför är det, sedan jag fick den här tjänsten för 1,5 år sedan, fullt fokus 
på de anställda. Personalen ska uppleva glädje och trygghet när de går 
till jobbet, och känna att de där kan få förverkliga sina egna idéer. 

Ett direkt resultat av den ambitionen är det vi kallar Coop Record 
här i butiken. Två anställda har ett genuint intresse för extremt nischad 
musik, så de fick köpa in vinylskivor av artister och band som jag aldrig 
hade hört talas om. Det är långt ifrån Tomas Ledin, om man säger så. 
Men skivorna har sålt jättebra. De kunder som delar intresset brinner 
verkligen för det. 

För mig som chef är det glädjande att sådana initiativ går så väl ihop 
med hela den kooperativa tanken – det vi gör ska vi göra tillsammans. 
Jag tror också att just detta är helt avgörande för framtiden. Om våra 
anställda är på en middag och känner stolthet över att de sitter i kassan 
på Coop har vi kommit en bra bit på väg. Om de går till jobbet med glädje 
har de möjlighet att möta kunderna på det sätt som de förtjänar att bli 
bemötta. Och då kanske det kan bli lite som i farfars lanthandel en gång  
i tiden – om än i större format.” ■



»»NAMN: Markus 
Wahlgren.
»»ÅLDER: 46.
»»BOR: I Västerhejde.
»»BAKGRUND: 

Marknads- och försälj-
ningschef på Got-
landssnus, butikschef 
på Systembolaget, 
egen företagare på 
Hemköp.
»»FAMILJ: Gift med 

Ella, fyra barn. 
»»FRITID: Familjen. 

Är fotbollstränare i 
barnens lag.
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”MAT BETYDER NÄSTAN  larvigt mycket för mig. Det 
handlar inte bara om hur maten jag har framför mig ska 
smaka den lilla stund den tar att äta, utan inbegriper allt 
från kultur, hälsa, hållbarhet, färg och form, trender … Jag 
tycker det är trist när någon suckar och säger ’Jag ska bara 
slänga i mig något’. Mat måste få vara mer än så. Det ska 
inte vara något som man förhåller sig till på samma sätt 
som att hänga tvätt. 

På Coops provkök vill vi slå ett slag för det här. Ända 
sedan starten 1943 har vi haft en folkbildande ambition 
– inte minst via utgivningen av Vår kokbok – och i dag 
försöker vi axla arvet genom att bredda perspektivet. 

Vi ska ta mat på största allvar, fast utan att det blir 
för allvarligt. I dagens polariserade klimat har saker en 
tendens att bli just det. Antingen är man strikt vegan, eller 
så struntar man helt i vad man stoppar i sig. Antingen är 

man så nöjd att man direkt lägger upp en Instagrambild, 
eller så är man så missnöjd att man inte fotar alls. Det finns 
alldeles för få bilder på mat som bara blev good enough. 

I tidningen Mer Smak försöker vi tänka på att få till bilder 
som är mer hemlagade – maten ska inte vara så perfekt att 
det aldrig går att göra något som liknar receptfotona.  
På samma sätt är det viktigt att maten är i fokus, utan att 
alla andra frågor som mat kan väcka förbises. För det blir 
lätt alltför stort fokus på detaljer och för lite på samman-
hangen. Jag önskar att fler åt tillsammans och inte ensam-
ma, för mig är det lika centralt som att det smakar bra. 

I vår familj har vi ambitionen att äta tillsammans varje 
kväll. Det som står på bordet håller sällan gourmetklass, 
men vi umgås och på köpet får jag en chans att komma 
nära mina barn. Då är det svårt att ens tänka tanken att det 
bara skulle handla om att slänga i sig något.” ■

•

SARA BEGNER,   
CHEF FÖR COOPS PROVKÖK OCH MER SMAKS MATKREATÖR 

»Maten får inte bli för perfekt«

»

»
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ÅRETS MEDARBETARE |  SARA BEGNER

»

»

»»NAMN: Sara Begner.
»»ÅLDER: 44.
»»BOR: I Vasastan, 

Stockholm.
»»BAKGRUND: Kock 

och näringsterapeut.
»»FAMILJ: Två fina barn, 

en partner samt katten 
Bullen.
»»FRITID: Tränar yoga 

och hänger med nära 
och kära på landet.
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ÅRETS MEDARBETARE |  MICHAEL HAGSTRÖM

»»NAMN:  Michael 
Hagström.
»»ÅLDER: 57.
»»BOR: I Huddinge, 

Stockholm.
»»BAKGRUND: Kultur-

vetare och utbildad 
bibliotekarie.
»»FAMILJ: Gift (med 

en bibliotekarie), fyra 
vuxna barn.
»»FRITID: Snickra, måla, 

fotografera, politik, 
schack … och läsa 
förstås.
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”JAG BRUKAR SÄGA att i det här arkivet finns själen till den 
kooperativa idén. Här hittar man avtrycken från historien, 
sådant som utgör själva KF:s bas och bidrar till att skapa vår 
identitet. I tider som dessa, med organisationsförändringar 
och starkt tryck utifrån, tycker jag att sådant är viktigt. 

Jag har jobbat här i 20 år nu, och jag vågar faktiskt påstå att 
den kooperativa tanken är mer levande i dag än den varit på 
mycket länge. Det här med att äga tillsammans, att hitta nät-
verk och samarbeten, är helt enkelt tilltalande för ungdomar 
i dag. Och faktum är att när KF startade gjorde man det med 
hjälp av det som i dag kallas crowdfunding, gräsrotsfinansie-
ring. För att utmana de karteller som fanns i livsmedelsbrans-
chen gick man samman och köpte egna fabriker. Först att 
spräckas var margarinkartellen.

Sådana spår från historien går det förstås att hitta här  
i arkivet, men det finns också mycket annat. Ta bara all vår 

reklamhistoria. För KF har det genom åren ofta varit lika 
viktigt att profilera vår idé som att sälja varor, och därför 
har det producerats många tänkvärda budskap längs vägen. 
Slagord som ’Ej tjäna på andra – men tjäna varandra’ har ju 
bäring även i vår tid, och det finns planer på att göra nytryck 
av sådan reklam för att sälja till allmänheten. 

Vad jag säkert vet om framtiden är i varje fall att det 
snart blir en flytt. Ombyggnationen av Slussen gör att vårt 
kontrakt löper ut i december 2019. Jag tror att det blir bra, 
då får vi chansen att bygga upp något nytt, som kan bli ännu 
mer öppet och tillgängligt. 

Intresset finns. När grupper kommer på besök till arkivet 
reagerar många med upphetsning. Det blir lätt lite spralligt 
och ofta föds det en upptäckariver som gör det till en ut-
maning att hålla ihop gruppen. Jag antar att det helt enkelt 
finns en viss wow-faktor i allt det här materialet.” ■

•

MICHAEL HAGSTRÖM,   
FÖRETAGSBIBLIOTEKARIE KF:S BIBLIOTEK OCH ARKIV  
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»Den kooperativa tanken 
är mer levande i dag«



»»NAMN: Marika 
Lindblom.
»»ÅLDER: 51.
»»BOR: I Nacka, Stock-

holm.
»»FAMILJ: Gift med 

Robert, tillsammans 
har de sju barn.
»»BAKGRUND: 

Arbetade länge i 
familjeföretag inom 
fastighetsbranschen, 
sökte 2013 anställning 
som receptionist på 
Vår Gård och blev 
kvar. 
»»FRITID: Den stora 

familjen, fixa och röja 
i trädgården, all sorts 
musik, snickra, mura 
och måla väggar.

20



21

”JAG ÄLSKAR VERKLIGEN  att vara här ute, när jag kom-
mer till jobbet infinner sig ofta en känsla av tacksam-
het. Dels för att här är så vackert med ett läge strax intill 
Baggensfjärden, dels för den atmosfär som vi har skapat. 
Vi jobbar och trivs tillsammans. För mig är det ett sätt att 
vårda den tradition vi har från den kooperativa rörelsen, 
där samarbete, öppenhet och respekt för varandra är en 
del av vår värdegrund. Allt det där sitter liksom i väggarna 
här. 

Traditionen är lång. Ända sedan anläggningen köptes av 
KF 1924 har Vår Gård arrangerat utbildningar och konfe-
renser, i början enbart för KF:s medarbetare men sedan 
många år välkomnar vi alla företag. 

I mitt uppdrag ingår förstås att sälja in det vi har, och 
när jag är ute och möter människor är det lätt att prata om 
allt vi kan erbjuda i våra mötesrum i form av teknik och 
lösningar av olika slag … Men ofta kommer jag på mig själv 
med att ändå landa i den miljö, det bemötande och den 
värme vi ger våra gäster. Jag är stolt över att kunna lova 
dem en fantastisk upplevelse hos oss.

För det här är inte en konferensanläggning vilken som 
helst. Ta bara all vår fantastiska konst. Vi har över 600 
konstverk här, med massor av kända konstnärer – allt-
ifrån Grünewald till Chagall. Jag brukar hålla i konst- 
visningarna och fascineras över hur intressant det är att 
få en inblick inte bara i konstnärernas liv, utan också i 
historierna kring målningarna.

Tämligen ofta kommer jag också på mig själv att prata 
om Harald Elldin, rektor på Vår Gård 1924–1959. Han 
kallas gruppmetodikens fader, då man kan säga att han 
uppfann grupparbetet. För företag som ska komma hit 
och vässa just sin gruppkänsla är det förstås en tacksam 
figur att lyfta upp. Dessutom är det en fin historia, just för 
att den handlar om vikten av samarbete.” ■

»Jag kan lova en  
fantastisk upplevelse  

hos oss!«

KF ÅRSREDOVISNING  2018

ÅRETS MEDARBETARE |MARIKA LINDBLOM

MARIKA LINDBLOM 
SÄLJKOORDINATOR PÅ VÅR GÅRD



»»NAMN: Ulf Axelsson.
»»ÅLDER: 49.
»»BOR: I Rydbo utanför 

Stockholm. 
»»BAKGRUND: Ingen-

jör, arbetade många år 
som konsult åt företag 
som ABB, Bombardier 
och Atlas Copco. 
Chef för varuflöde på 
Coop 2012–2016, 
logistikchef Åhléns 
2016–2018.
»»FAMILJ: Gift med 

Anna, två döttrar som 
är 16 och 13 år gamla. 
»»FRITID: Längdskid-

åkning, vid snö på 
vanliga skidor, annars 
rullskidor. Siktar på att 
göra sitt sjätte Vasa-
lopp i mars.
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”JAG ÄR UPPVUXEN i Sandviken,  där alla jobbade på Sandvik. 
Min pappa gjorde 46 år på företaget, min bror jobbar fortfa-
rande där och det enda jag visste när jag var ung var att jag inte 
ville hamna där. Men hur det än blev fick jag nog en del bruks-
ort i mig ändå. Att göra rätt för sig, och att alla drar sitt strå till 
stacken är otroligt viktigt för mig. 

I min roll som chef för den här verksamheten – med över 
1 000 anställda på våra tre terminaler – är den inställningen 
en tillgång. För här måste alla verkligen bidra. 80 procent av 
alla varor som går ut till Sveriges 665 butiker passerar någon 
av våra terminaler – den med frysta varor i Enköping, den med 
kylda varor i Västerås eller den med kolonialvaror i Upplands-
Bro. Går något snett under dygnets 24 timmar finns det en viss 
marginal att korrigera, men den är inte stor, så ett litet problem 
blir snabbt ett stort.  

Att personalen löser sina uppgifter vet jag, erfarenheten är 
stor och de vardagliga rutinerna sitter. Utmaningen för mig 
ligger i stället i att förbättra det vi gör, att utveckla processen 
samtidigt som personalen får göra det som de redan klarar av 
i dag. För kraven på oss är stora: varje år ska vi bli fem procent 
bättre. 

För mig är arbetet oerhört motiverande. Att utveckla andra 
och få medarbetarna att växa är en enorm drivkraft. Lyckas 
jag så lyckas de – och det skapar i sin tur energi åt alla. Arbets-
sättet går också hand i hand med hela kooperationens värde-
grund, som faktiskt var en anledning till att jag sommaren 
2018 återvände till Coop efter en två år lång paus. Här på KF 
finns en blandning av gammalt och nytt, här finns ett arv att ta 
hänsyn till men också en utmaning i att lista ut hur framtidens 
kooperation egentligen kommer att se ut. 

En sak vet jag: att alla drar sitt strå till stacken är en väg 
framåt. Så mycket Sandviken har jag fortfarande i mig.” ■

•

ULF AXELSSON   
CHEF TERMINALER 

»Alla behöver dra sitt 
strå till stacken«
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ÅRETS MEDARBETARE |ULF AXELSSON
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ÅRETS MEDARBETARE |  STINA JOFS

24

»»NAMN: Stina Jofs.
»»ÅLDER: 59.
»»BOR: I gammalt hus 

på Lidingö, Stockholm. 
»»BAKGRUND: Univer-

sitetsexamen, arbetat 
som journalist sedan 
1986. 
»»FAMILJ: Tre vuxna 

barn, ett barnbarn.  
»»FRITID: Gillar att åka 

utför, läsa och skriva. 
Den ideala mixen vore 
redaktionsarbete, eget 
skrivande och att få 
vara fårbonde (mest 
för att jag drömmer 
om att återigen få äga 
en border collie).
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«
STINA JOFS

PROGRAMLEDARE VI-PODDEN

»Man ska våga vara snäll
”EN TIDNING som startade 1913 och en 
podd som drog igång 2017. Låter det 
kanske som två produkter som är rätt 
avlägsna från varandra? Faktum är att de 
har mycket gemensamt. Vi-podden ska ta 
tillvara det som är viktigt i tidningen – där 
har berättelsen alltid kommit först. När 
vi drog igång podden ville vi särskilja oss 
från andra och ville försöka göra mer av 
ett klassiskt radioprogram, där rösterna 
skulle få bära just dessa berättelser. Så 
när artisten Lisa Nilsson en gång kallade 
vår podd för ’Best of P1’ var det extra kul 
eftersom många genom åren har jämfört 
tidningen med just P1. 

Mycket av tonen som återfinns i tid-
ningen går igen i podden. Den ska vara 
allmänbildande, välkomnande och inte 
akademiskt snorkig. Fri från tjafs, vänlig 
utan att vara mesig. Visst ska man våga 
ställa kritiska frågor, men man måste 
också våga vara snäll. När jag gick på 
Journalisthögskolan var det många som 

förespråkade den hårda linjen – man 
skulle vara tuff rakt igenom. Jag har ofta 
tänkt tvärtom: ju vänligare du är, desto 
bättre blir samtalet. En journalist behöver 
inte skrämma livet ur en människa för att 
nå fram till det personen har att berätta. 
Det framgår tydligt, både i tidningen och 
podden. 

Sedan är det väldigt roligt att se hur vår 
långa historia kan bidra i nytt format. Ett 
återkommande inslag är när vår redak-
tionschef Tomas Dur Fläckman, internt 
kallad ’Levande arkivet’, plockar fram 
historier ur Vi:s 105-åriga historia. Tomas 
presenterar dem som rykande inaktuella 
och det är otroligt spännande att höra hur 
berättelser från i går kan ge nya perspek-
tiv på i dag, förmedlade via en teknik som 
tillhör framtiden. Inte minst får berättel-
serna från arkivet mig att inse hur liten jag 
är. I den bästa av bemärkelser är jag bara 
en del av all den fantastiska journalistik 
som Vi har producerat genom åren.” ■
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HANDELSAPOKALYPS  
ELLER NYSTART?

SPANING |  HANDELSTRENDER
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Alla är eniga om att handeln står inför stora för- 
ändringar. Men kanske inte alltid de vi tidigare trott. Vi 

har pratat med butiksägare och forskare om köp- 
beteenden, näthandel och framtida trender. 

Och att lösningen ibland kan kokas ner till en kopp kaffe.
TEXT ANDERS MILDNER    ILLUSTRATION TEAM HAWAII

HANDELSAPOKALYPS  
ELLER NYSTART?

 J
a, alltså … Jag … Nä, det var svårt. Du, vänta 
lite, jag ska höra med min kollega Dan! 

Robert Göthe lägger ifrån sig telefon-
luren. Han har precis fått frågan vad han 
och hans framgångsrika skånska klädbutik 
Hepcat Store gör som andra handlare 
borde lära sig av. Efter lite dov diskussion 
i bakgrunden, följd av ett skratt, kommer 
Robert tillbaka till telefonen.   

– Dan säger att vi ler. 
– Ni ler? 
– Ja, vi ler.  

LÄGET 2019: MÅNGA fysiska butiker kämpar för 
överlevnad, samtidigt som e-handeln växer. Men 
på många håll är lönsamheten inom e-handeln 
liten – konkurrensen är stor och prispressen 

enorm. Och då har handeln ännu bara tagit ett 
pyttelitet kliv in i den framtid som totalt ser ut 
att omdana hela branschen. Stora aktörer – som 
Amazon – är på väg in i Sverige och ny teknik 
väntar runt hörnet. 

Fast det är inte handeln i sig som står för den 
stora förändringen. Det är människornas bete-
enden. Prognoser och trendspaningar är fulla 
av funderingar om hur dagens unga kommer att 
transformera samhället med sina nya vanor. De 
nya generationerna är mer hälsosamma och  
miljömedvetna. De lånar eller hyr (tänk Airbnb 
eller bilpooler). De skaffar barn senare, är 
individualister som samtidigt tänker mycket på 
etiska frågor. Och de lever i en värld där tekniken 
förändras snabbare än någonsin tidigare – och där 
deras städer snabbt svänger med i utvecklingen. 

Ro
be

rt 
Gö

the



KF ÅRSREDOVISNING  2018

I Stockholm sitter Joakim Wernberg, forsk-
ningsledare på Entreprenörskapsforum, och 
funderar över vad som händer när urbanisering 
och digitalisering möts. En grundfråga är varför 
människor väljer att bo i städer över huvud taget. 
Är det en knäpp fråga att ställa sig? Tja, det beror 
på tidsperspektivet. 
– Tanken när internet spreds till hushåll och före-
tag på 90-talet var att man inte behövde bo i stan 
längre, säger Joakim Wernberg. Flera menade att 
tekniken gjorde det möjligt att kommunicera med 
vem som helst ”med en knapptryckning”– och 
att man därför inte längre behövde betala höga 
bostadspriser för att bo i täta städer. 

Han pausar en sekund, och säger:
– Men tvärtom ser vi i dag att platsen fort-

farande är viktig. Det beror på att urbanisering 
och digitalisering inte ersätter varandra, utan 
förstärker varandra.

INTERNET INNEBÄR ETT gigantiskt paradigmskifte 
för handeln och för städerna. Förra året började 
ett nytt ord sprida sig i USA: Retail Apocalypse, 
handelsapokalypsen. Sedan 2010 har över 12 000 
fysiska butiker i USA tvingats slå igen – vilket har 
påverkat hela distributionskedjan med under-

leverantörer, transportörer och lager. Inom 
fem år beräknas hälften av alla köpcentrum 

i USA ha lagt ner. Tendenserna är globala. 
I Sverige har 5 000 butiker inom sällan-
köpshandeln försvunnit under de senaste 

sex åren. 
Alla påverkas av utvecklingen. Inte minst 

jättar som H&M och Ikea, som kämpar för att hitta 
nya vägar till de kunder som snabbt blivit digitala. 

Beteendet går arm i arm med utvecklingen av e-
handeln, framväxten av digitala plattformar och de 
nya sätt som information når konsumenterna på.  

Men bilden är långt ifrån entydig. Många varu-
märken, som tidigare enbart funnits på den digitala 
arenan, öppnar nu fysiska butiker. Flera lågpris-
kedjor expanderar, i Sverige exempelvis Rusta, Bil-
tema och Lidl. Och trots våra digitala vanor tror de 
flesta bedömare att merparten av handeln kommer 
att ske i fysiska butiker – även långt in i framtiden. 

Kampen mellan det digitala och det fysiska 
blev inte riktigt den uppgjorda brottningsmatch 
många till en början trodde, där den växande 
digitala kämpen skulle komma att stå som ensam 
segrare. Nedgången för handeln är kanske  
snarare en transformation än något annat. 

Men ännu finns inga färdiga svar. För vad  
väntar när e-handeln, som i dag står för nio  
procent av handeln, står för 33 procent – vilket 
kan vara fallet redan om sju år?

Kanske är det så att om vi förstår den för-
ändring som städerna står inför – ja, då förstår vi 
också vart handeln är på väg och vilka dess nya 
förutsättningar är. För vad är egentligen städer?

JOAKIM WERNBERG BETRAKTAR städer som platt-
formar – de samlar och matchar tillgång och efter-
frågan geografiskt. I en större stad går det att dela 
fler och andra saker (som tunnelbanenät), det blir 
också lättare att matcha tillgång och efterfrågan. 

– Du kan ha en mer nischad butik i en stor stad, 
eftersom du kommer att kunna ha tillräckligt 
många kunder som söker sig till den. I en liten 
stad behöver du ha en butik som är mer generell, 
säger Joakim Wernberg. 

Så långt inga konstigheter. Det har fungerat på 
exakt detta sätt i hundratals år. Men med internet 
kompliceras saker. 

– Men vad vi också har sett är att internets 
sökbarhet och stadens erbjudande om närhet 
kompletterar varandra, säger Joakim Wernberg.

Han tar dejtande som exempel och ber mig tän-
ka på en stad utan internet. Du flyttar dit, känner 
ingen, men vill hitta någon att träffa. Hur gör du?

– Tja, du får så klart börja med att leta i din 
sociala närhet: dina grannar, folk på ditt jobb, de 
som du så sakta lär känna. Men det tar tid. Lägger 
du på ett digitalt lager, med en dejtingapp, så kan du 
omedelbart matchas ihop med en person som du 
inte har några gemensamma vänner, men gemen-

samma intressen, med. Plötsligt har du en helt 
annan möjlighet att förverkliga potentialen av 
att bo i en större stad. 

Alltså: det går betydligt snabbare om du 
både har närhet och sökbarhet i en större stad.

– Kombinationen skapar en unik marknad, 
säger Joakim Wernberg. 

Ur ett handelsperspektiv finns det massor 
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Vi feltolkar 
 utvecklingen 
om vi tror att 
alla  lokala 
butiker 
 kommer att 
gå under.”

så långt in till centrum, men det här är en stad 
där ”centrum” innebär i stort sett exakt samma 
område som på medeltiden – så ur ett handelsper-
spektiv ligger en affär belägen här långt ut.

Numera är parken full av företag och kontor och 
där finns bland annat Hepcat Store. När man som 
besökare kommer in i butiken får man omedel-
bart – en kopp kaffe. 

– Det gör att vi som står i butiken kan koppla 
av om vi är upptagna med andra kunder och det 
gör att kunden kan titta runt i lugn och ro, säger 
Robert Göthe. Alla är så stressade i dag. Jamen, de 
är ju det, man ser det i deras ansikten! Då händer 
något när man får en kopp kaffe. För oss är kaffet 
faktiskt A och O. 

HEPCAT STORE STARTADE 1998 och hade interna-
tionell leverans via internet fyra år senare. I dag 
har företaget en global kundkrets, där 80 procent 
av försäljningen sker via internet. Nätframgången 
beror enligt Robert Göthe dels på att bolaget var 
tidigt ute på internet, dels att de satsat hårt på att 
göra kunderna delaktiga.

–Sociala medier har alltid varit viktiga för 

med lärdomar här, menar han. Om du är enda buti-
ken i en mindre stad som säljer en viss typ av kända 
jeans har du en stor fördel. Men i samma stund 
som den globala e-handeln anländer rasar allt.

– Däremot feltolkar vi utvecklingen om vi tror 
att alla lokala butiker kommer att gå under. 

Om jeansbutiken ska ha några konkurrens- 
fördelar, så måste den erbjuda något exklusivt  
eller unikt, något som särskiljer den från att hand-
la på nätet. Till exempel sättet som utbudet sätts 
samman på. Eller att butiksinnehavaren använder 
internet för att vara tidigt ute med nya trender.

– Eller så kanske man recyclar saker eller lagar 
kundernas redan köpta produkter som en del av 
dealen. För en stor kedja blir knäckfrågan hur 
balansen bör vara mellan den fysiska butiken och 
den digitala affären. Men om du är den lilla buti-
ken, då får du börja fundera över vad som gör det 
värt för kunderna att gå till just din affär. Bjuder 
du på kaffe? Hur kan du via dina digitala platt-
formar sälja det unika du har? 

Och detta för oss tillbaka till Hepcat Store. 
S:t Larsparken i Lund är ett lummigt område, 

strax söder om stan. I meter räknat är det inte 
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oss, men det handlar mer om att förmedla bud-
skap och göra människor engagerade än att bara 
prata om att vi säljer en viss produkt. 

Robert Göthe återkommer ofta till ordet del-
aktighet och menar att hans butik kanske mer än 
något annat förmedlar en livsstil. 

Varje år arrangeras Hepcat Day – ett event 
som de senaste åren dragit 1 500 personer. Hit 
kommer konstnärer, musiker, leverantörer och 
kunder från hela världen. Och eftersom folk stan-
nar över, ordnar Robert och hans kollegor en fest 
med långbord för alla.

– Vi försöker sudda ut gränserna mellan kund, 
varumärken och mellanhand. Men det är viktigt 
att allt under våra arrangemang flyter ihop med 
det vi säljer, att det håller samman.  

Robert Göthes arbetssätt svarar väl mot de 
förändringar i beteendemönster som många tror 
kommer att vara viktiga för all handel framöver 
– och våren 2018 vann han kommunens närings-
livspris Årets Lundaköpman. 

Men är då exemplet med Hepcat överförbart till 
annan handel? Mathandel till exempel?

– Absolut, säger Robert Göthe. Vi är vana att 
få en smakbit av något när vi går in på Coop. Det 
hade gått att göra större, att bjuda in kunderna 
och göra en större happening kring det. 

NÄR DET GÄLLER mat och e-handel, så ligger 
Sverige märkligt nog ganska långt efter. Endast 
två procent av den svenska livsmedelshandeln 
sker via nätet. 

Men det satsas också rejält. Och enligt några 
av Svensk Handels mer optimistiska prognoser, 
skulle detta kunna innebära att segmentet kan 
komma att växa med cirka 30 procent årligen från 
och med nu. Varför har det gått så långsamt?

– Det är en svår fråga, säger Marcus Klasson, 
konsumentforskare vid Lunds Universitet och 
grundare av Matbyrån STHLM. Vi ser ändå en 
ökning när det gäller konsumtion av mat inom 
e-handeln. Men många beskriver svårigheter att 
förstå hur livsmedelsaffären fungerar online, hur 
de ska kunna bedöma kvalitet på färskvaror och 
hur de ska ta emot mat inom givna tidsramar. 

Joakim Wernberg håller med. 
– Att få maten hemburen innebär att du slipper 

köa, du slipper gå omkring på stan, du slipper 
bära. Om folk trots detta ändå inte handlar, måste 
något vara antingen väsentligen svårare – eller så 
saknas helt enkelt något. 

En annan orsak skulle kunna vara att männ-
iskor helt enkelt inte är vana vid att planera sina 
matveckor i detalj. 

– Färdiga matkassar förutsätter att recepten 

SPANING |  HANDELSTRENDER

tillagas under veckan, säger Marcus Klasson. Men 
familjer jag talat med vittnar om att vardagen 
sätter käppar i hjulet. Själva nyttan försvinner och 
konsekvensen blir i stället matsvinn. 

I DAG HAR många livsmedelsbutiker flyttat ut till 
köpcentrumsområden. Men just nu känner även 
många köpcentrum av handelstransformationens 
centrifugalkrafter. 

– Grunden för ett köpcentrums framgång är att 
det är enklare att handla på ett och samma ställe, 
säger Joakim Wernberg. Men köpcentret kom-
mer att försvinna om dess enda fördel har varit att 
samla butiker vars utbud man nu hittar på nätet.  

Köpcentret är inte det mysiga kaféet i stan eller 
status-shoppinggatan i London. Och det är heller 
inte lika enkelt som att handla på nätet. Joakim 
Wernberg tror att flera av dagens köpcentrum 
måste förändras.

– Det måste ha ett värde som plats. Det skulle 
kunna handla om upplevelser, fik eller lekland. 
Men det är inte självklart att de här gigantiska 
byggnaderna går att omdana till sociala arenor.

NU SER MÅNGA Amazons annalkande intåg som 
det stora hotet. Samtidigt som de kunder som väl-
jer mellan sju dagars leveranstid från ett svenskt 
bolag och en dags leveranstid från Amazon inte 
känner sig lika bekymrade. 

Joakim Wernberg pratar om ett triangeldrama 
mellan staden, köpcentrat och näthandeln, vars 
utkomst kommer att få stor betydelse för alla 
aktörer och kunder. Köpcentren kom till för att 
konkurrera med staden och för att göra det enk-
lare att handla. Sedan gjorde e-handeln det lättare 
att shoppa jämfört med den fysiska handeln. Nu 
måste ett shoppingcenter plötsligt konkurrera 
med städer om att vara attraktiva platser, sam-
tidigt som de konkurrerar med e-handeln om att 
erbjuda attraktiv och enkel shopping. 

Men när man diskuterar framtiden låser sig 
gärna diskussionen kring dagens stora utmanare. 
Det man glömmer är att det centrala är vilket 
problem man löser för kunderna. 

Och – kanske också – med vilken inställning 
man gör det. Eller med hur mycket leende. 

– När en kund kommer till vår butik har vi 
oftast egentligen redan sålt varan. De har redan 
bestämt sig på nätet, säger Robert Göthe.  ■

ANDERS MILDNER är journalist och författare och arbe-
tar med mötesarrangören och samhällsaktören Alti-
tude Meetings. Han har försökt gå över till att handla 
sin mat på nätet, men har svårt för att planera i tid. 

Köpcentret 
måste ha 
ett värde 
som plats.”
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5 trender som får betydelse framöver   
1. HEMLEVERANS   
Hemleveranserna kom-
mer att bli fler – och snab-
bare. Kommer drönare 
att ta över budbilarna? 
Kanske. Självkörande 
fordon? Säkert. Men 
innan dess kommer 
en rad andra saker att 
påverkas. Exempelvis hur 
tillgången till ditt trapphus 
ser ut. Redan nu sias det 
om möjligheten att med 
sin telefon kunna släppa 
in bud i en förhall, där 
varorna kan ställas – utan 
att budet kommer in  
i resten av bostaden.  

2. RÖSTSTYRNING 

 Digitala  hemassistenter 
som Amazons Echo, med 
mjukvaran Alexa, Goog-
les Home Assistant, 
Apples telefoner med Siri 
eller Facebooks Portal 
(med Alexa inbyggt) är 
på snabb frammarsch 
och förväntas få stor 
betydelse för handeln. 
Att röststyrda digitala 
assistenter även kommer 
att placeras i butikerna 
ses också som något av 
en självklarhet.   

3. KUNDRESAN   
Makten hos konsumen-
ten ökar när valen blir 
fler och lojaliteten till 
handlare, varumärken 
och leverantörer minskar. 
Företagen kommer att 
behöva anstränga sig 
mer – och fundera över 
vad det egentligen är 
som gör att kunder stan-
nar. Här kommer saker 
som kundservice, bättre 
ångerrätt eller nya sätt 
att testa produkter att bli 
betydelsefulla.   

4. AUTOMATISERING, 

AI OCH INTERNET OF 

THINGS   
Kundkontakten i buti-
kerna är på många håll 
på väg bort. Samma sak 
med kassaköerna – en 
automatisk avläsning av 
varorna gör att du bara 
kan plocka det du vill ha 
och gå ut – och sedan 
drar butiken summan från 
ditt konto. Den data du 
gett om dina vanor kom-
mer vara fullt tillräckligt 
för att du automatiskt ska 
få hemskickat precis vad 
du behöver för veckan.  

AI används för att analy-
sera stora mängder data. 
I en webbshop samlas 
mängder med informa-
tion om konsumenternas 
beteende: vad de köper, 
när de köper och varför 
de köper. Snart kommer 
detta knytas till Internet of 
Things, där kylen berättar 
för webbshoppen när en 
vara håller på att ta slut.  
 

5. 3D-PRINTING  Allt fler 
varor kommer att 3D-
printas vid beställning  
i stället för att hållas i 
lager.    



SOCKERCHOCK!
Förr åkte vi till Norge 
för att köpa socker och 
tobak. Nu är rollerna 
ombytta.
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Hyllmeter efter hyllmeter med färgglada chokladförpackningar, pallvis  
med läsk och ett köttutbud som imponerar. Höga norska skatter gör att 

handeln fortsätter att öka längs gränsen mellan Norge och Sverige.  
I området kring Svinesundsbron ligger några av Nordens största matbutiker.  

TEXT CHRISTIAN VON ESSEN  FOTO NICKE JOHANSSON

Hyllmeter efter hyllmeter med färgglada chokladförpackningar, pallvis  
med läsk och ett köttutbud som imponerar. Höga norska skatter gör att 

handeln fortsätter att öka längs gränsen mellan Norge och Sverige.  
I området kring Svinesundsbron ligger några av Nordens största matbutiker.  

TEXT CHRISTIAN VON ESSEN  FOTO NICKE JOHANSSON

Hyllmeter efter hyllmeter med färgglada chokladförpackningar, pallvis  
med läsk och ett köttutbud som imponerar. Höga norska skatter gör att 

handeln fortsätter att öka längs gränsen mellan Norge och Sverige.  
I området kring Svinesundsbron ligger några av Nordens största matbutiker.  

TEXT CHRISTIAN VON ESSEN  FOTO NICKE JOHANSSON

KF ÅRSREDOVISNING  2018 33

NorgehistoriaNorgehistoria

REPORTAGE |  GRÄNSHANDEL

Hyllmeter efter hyllmeter med färgglada chokladförpackningar, pallvis  
med läsk och ett köttutbud som imponerar. Höga norska skatter gör att 

handeln fortsätter att öka längs gränsen mellan Norge och Sverige.  
I området kring Svinesundsbron ligger några av Nordens största matbutiker.  

TEXT CHRISTIAN VON ESSEN  FOTO NICKE JOHANSSON



34 KF ÅRSREDOVISNING  2018

 Gränshandeln mellan Sve-
rige och Norge har en lång 
historia, men det är under 
de senaste tio åren som 
siffrorna på allvar skjutit i 
höjden. Enligt siffror från 
SCB spenderade norrmän-

nen 19,5 miljarder kronor i Sverige under 2017, 
en ökning med 29 procent sedan 2011. 

Merparten av dessa kronor hamnar i 
gränskommunernas expansiva stormarknader. 
Fortfarande lockar kött, alkohol och tobak 
många, men efter att den norska sockerskatten 
trädde i kraft kring årsskiftet 2017/2018 
har även omsättningen av läsk och godis 
exploderat. 

Ett av de stora naven kring gränshandeln 
finns i Nordby Shoppingcenter, där de tre  
butikerna Nordby Supermarket, Maximat 
Nordby och Maximat Svinesund tillsammans 
lockar 3,5 miljoner kunder årligen, med en 
omsättning på 2,5 miljarder kronor. Butikerna 
har varit bland de största i Norden under de 
senaste åren. 

Men handeln innebär inte bara pengar ut från 
Norge – de tre gränsbutikerna ägs nämligen till 
hälften av Coop Väst, till hälften av Coop Öst. 
Göran Lundgren är driftsansvarig på företaget 
Grensemat AB som driver butikerna. Han menar 
att det välfungerande gränsöverskridande samar-
betet är en viktig nyckel till framgångarna. 

– Jag har varit med här i 25 år, och ända sedan 
det gemensamma svensk-norska bolaget bildades 
1996 har det varit en framgångssaga. Det är korta 
led mellan drift och styrelse, med snabb dialog 
och en marknadsorienterad ledning. 

Medan Göran Lundgren prisar ledningen är 
han samtidigt mycket noga med att framhålla 
medarbetarnas roll – eller medansvariga, som han 
väljer att kalla dem. 

– Vi har ett ordspråk som säger: Inget 
varumärke är starkare än personerna 
som företräder det. Vi har 400 fantastiska 
medansvariga som kan klara av volymerna i dessa 
butiker. Utan dem är vi ingenting. 

FRÅN ATT HA varit betydligt mer fokuserade på 
just de skattemässigt förmånliga lockvarorna, 

SIFFROR SOM  
SVINDLAR
»»NORDBY SHOPPING-

CENTER  har totalt 110 
butiker och 85 000  
kvadratmeter shopping-
yta. 
»»MAN VÄLKOMNAR  sju 

miljoner besökare per 
år…
»»… SOM BIDRAR TILL  

en omsättning på 4,5 
miljarder kronor. 
»»GRENSEMATS OM-

SÄTTNING  var 19 
miljoner kronor 1994. 
2018 landar den på 2,5 
miljarder. 

BÄST SÅ IN I NORDEN
Nordby Supermarket 
omsätter mest i Norden. 
2018 rörde det sig om 
1,2 miljarder kronor.

REPORTAGE |  GRÄNSHANDEL
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har butikerna kring gränsen 
nu blivit allt mer fullskaliga i 
sitt utbud. I dag är målgruppen 
framför allt veckohandlande 
norska barnfamiljer, vilket 
innebär fler behov än enbart 
inköp av kött och läsk. 

Om vi på 1970-talet åkte 
över till Norge för att köpa 
smör, socker och tobak, 
svängde det tvärt under 
1980-talet. Sedan 1994 har 
den svenska gränshandeln 
visat ständig uppgång, och 
när den nya Svinesundsbron 
invigdes 2005 ökade trafik-
flödet ytterligare och möjliggjorde större volymer 
av besökare. 

– 1995 uppskattades marknadsområdet kring 
Svinesund och Nordby omsätta ca 400 miljoner 
kronor i dagligvaror, säger Göran Lundgren. 2017 
var det tre miljarder. 

Med tre stora butiker på tre kilometers avstånd 
blir logistik och leveranshantering den stora ut- 

maningen. Många bilar kör hit 
direkt från producenterna för att 
lasta av sina pallar med dricka, 
kyckling och frysvaror. 

– Vi har vuxit med 100 miljoner  
i omsättning per år under tio års 
tid, och ambitionen är att fortsätta 
växa. Det planeras för cirka 100 000 
kvadratmeter utökade handelsytor  
i översiktsplanen.

TILL VISS DEL har de tre butikerna 
olika koncept för olika målgrupper, 
och trots att butikerna hör ihop är det 
stor konkurrens emellan dem. Det är 
tydligt att det finns en stark, tävlings-
inriktad teamkänsla på plats.  

– De tävlar hela tiden, säger Göran Lundgren 
med ett snett leende.  ■

CHRISTIAN VON ESSEN är frilansjournalist och driver 
podcasten Heja framtiden. Han studerade i Norge under 
två års tid, men korsade oftast gränsen slumrandes på 
nattbussen. Med läsk, utan kött. 

STORA VOLYMER 
Göran Lundgren, 
driftsansvarig på 
Grensemat AB, till-
sammans med Heidi 
Fouganthin.
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PORTRÄTT | ANDERS SUNDSTRÖMPORTRÄTT | MARIA WETTERSTRAND

ag har alltid älskat små-
galna pionjärer och entrepre-

nörer, folk som väljer att ta saker 
i egna händer. De som byggde 
vindkraftverk innan det var lön-
samt, de som startar skolor med 
alternativ pedagogik eller bygger 
upp en bilpool på internet.”

Orden är Maria Wetterstrands 
och hämtade ur antologin Du 
äger! Du vinner! Du bestäm-

mer! Kooperationens framtid och 
utmaningar (Ekerlids 2012). Sedan 

tonåren har hon lockats av den koopera-
tiva tanken och har själv ägt andelar i ett vind-
kraftskooperativ. Samtidigt ser hon problem med 
företagsformen. Men vi kommer till det alldeles 
strax och börjar på Centralstationen.

STOCKHOLM BÄR EN skrud av frost när vi träffar 
Maria Wetterstrand. Stadshusets guld gnistrar 
mot en blå, molnfri himmel. En skir hinna nysnö 
över marken. 

Veckan efter kommer det rapporteras att gla-
ciären i fjällområdet Sylarna delvis har kollapsat 
till följd av förhöjda temperaturer, men just nu 
märks inte klimatförändringarna. Det är snarare 

en sådan praktfull dag då man påminns om allt 
som finns kvar att kämpa för. 

För Maria Wetterstrands del innebär det 
just för tillfället att utreda flygets framtid, 
detta för den svenska regeringens räkning.  
I eftermiddag ska hon diskutera utredningen 
vid ett klimatseminarium. Och jodå, Maria 
inser att hon som numera Finlandsbaserad 
pendlare är en del av problemet. Hon landa-
de på Arlanda för knappt en timme sedan.

MILJÖ- 
OMBYTE

Sju år efter uttåget ur svensk politik löser Maria Wetterstrand 
 fortfarande världsproblem. Vi följde debattören under en 

 arbetsdag. Klimathotet diskuterades förstås, men vi pratade även 
om  kooperationens framtid, miljöpartistisk dresscode samt 

 möjligheterna till en partipolitisk comeback.  
TEXT CHRISTIAN DAUN  FOTO ANNA TÄRNHUVUD

Maria Wetterstrand 
var medförfattare till 
en antologi om koope-
rationens framtid.
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I Norge kommer leverantörerna av flygbränsle 
åläggas att blanda i biodrivmedel, berättar hon. 
Åtminstone några procent. Wetterstrand hoppas 
att Sverige tar efter. 

– Vi får börja på en låg nivå. Vi hade kunnat säga 
25 procent direkt, och hota med böter, men det 
hade inte varit möjligt att leverera de mängderna 
så snabbt och är det inte realistiskt så väcker det 
bara ilska. Det är ett ganska svenskt fenomen att 
låta utredningar föregå politiska förslag. Det är en 
klok metod, även om det kan dra ut på tiden.

Jag hajar till. Som politiker försatt Maria  
Wetterstrand sällan ett tillfälle att kritisera svensk 
byråkrati för bristande flexibilitet. Nu en lågmäld 
hyllning till långbänken. Hur ska hon ha det?

Maria skrattar lite. 
– Svensk byråkrati skapar ett mentalt hinder 

som hindrar människor från att ta saken i egna 
händer. Folk i Sverige ser inte möjligheten att 
förändra. Vi förlitar oss på det offentliga. 

Inte Greta Thunberg…
– Fast jag vill inte lägga ansvaret på ensamma 

individer. En person kan inspirera och sprida 
goda idéer, men det är först när människor går 
samman som förändringsarbetet kan inledas.

Maria tar en klunk kaffe och fortsätter:
–Greta är inte ensam, hon är en symbol för 

en växande rörelse. Hade det funnits en Greta 
när jag var ung så hade hon varit min stora idol. 
Engagemanget och ilskan, det är precis samma 
som jag hade. 

MARIA WETTERSTRAND VÄXTE upp i Eskilstuna. 
Mamma Kicki jobbade som lärare och höll kvälls-
kurser i svenska som andraspråk, pappa Björn 
jobbade inom kommunen i olika befattningar, 
den sista som fritidschef. Modern hade varit först 
i sin släkt med att ta universitetsexamen; för  
Maria och hennes syskon var studier en självklar-
het. 

– Det var ett privilegium att 
växa upp i en akademikerfamilj 
i en utpräglad arbetarstad. Det 
ger fler perspektiv än att växa 
upp i Uppsala där de allra flesta 

PORTRÄTT | MARIA WETTERSTRAND

har universitetsexamina. Och oj, vad man präglas 
av sina föräldrar. Vilka samtal man är van vid, ens 
språk … Det betyder så mycket. 

Vid 14 års ålder fick Maria upp ögonen för 
miljö- och rättvisefrågor. De 20 procent av värl-
dens länder som var rikast förbrukade 80 procent 
av världens naturresurser. Det var så knäppt att 
det inte var klokt! 

Maria beundrade dem som faktiskt gjorde saker 
och en av hennes första politiska gärningar var att 
samla in pengar till en skola för döva barn i Kenya. 
En helt vanlig människa kunde uppenbarligen göra 
skillnad. Särskilt om hon gick samman med andra. 

1988 gjorde Miljöpartiet debut i riksdagen, och 
det politiska finrummet blev med ens mindre 
formellt. För att tala klarspråk: det invaderades 
av frisinnade miljömuppar. Riksdagen tvingades 
införa en ny, mer tillåtande, dresscode. Riks- 
dagens garderob började tillhandahålla låne- 
kavajer för de som händelsevis ville ha på sig 
något annat än ”kofta med schlaug”. 

Maria Wetterstrand gick med i partiet på stört 
och åkte på ett första riksmöte i Falun. 

– Folk såg flummiga ut, men det var de inte  
i huvudet. De dansade samba och skapade upp-
ståndelse, och jag gillar folk som sticker ut. 

Själv lät hon också höra tala om sig. Som 
16-åring blev hon krönikör i lokaltidningen Folket.

– Jag skulle inte vilja läsa de där tidiga grejerna 
igen, säger hon och skrattar. När jag var sjutton 
år ville jag avskaffa Systembolaget. Är inte det en 
väldigt typisk sak att tycka när man är sjutton? 

SEX ÅR SENARE fick Maria Wetterstrand jobb 
som kanslisekreterare. Hon svarade i telefon, 
lärde ledamöterna att använda datorer och 
fascinerades av alla ekande kulvertar. Men det 
var miljöpolitiskt sakkunnig hon ville bli. Och då 
krävdes utbildning. Universitetsstudierna, en 
fil. mag. i zoologisk ekologi, inleddes 1995 men 
slutfördes först 2001. Parallellt med studierna var 
Wetterstrand nämligen språkrör för Grön Ung-
dom. Hon landade sedan precis det jobb siktet 
hade varit inställt på: miljöpolitiskt sakkunnig. 
Knappt ett år senare blev hon riksdagsledamot, 
och snart kom frågan med stort F: Kan du tänka 
dig att bli språkrör?

Som så många mäktiga kvinnor före henne har 
Maria Wetterstrand blivit beskylld för att vara 
karriärist; något hon avfärdar genom att spola till-

baka till 2002. Då Frågan kom. 
Med fem månader kvar 

till riksdagsvalet indikerade 
opinionsundersökningarna att 

Miljöpartiet skulle få mellan två 

1988, säldödens år, fick 
familjen Wetterstrand 
post från något som 
hette Det Naturliga  
Steget. Maria Wetter-
strand lyssnade på  
kassettbandet och  
vecklade ut broschyren 
som ”såg ut att vara  
Jehovas Vittnen- 
reklam”. Innehållet 
gjorde dock intryck. 

Folk såg flummiga ut, 
men det var de inte  
i huvudet.
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na i fickan. Men resultatet blev inte det hon väntat 
sig. Mellanskillnaden mellan självkostnadspriset 
och marknadspriset på el förmånsbeskattades. 
Staten straffade alltså den initiativförmåga som 
alltid hade fört samhället framåt. 

– Vi behöver undanröja de hinder som finns för 
att bilda kooperativ i Sverige. Det är byråkratiskt 
och krångligt att starta, ja, inte bara kooperativ 
men organisationer över huvud taget. När bilda-
des det senast ett nytt studieförbund, eller en ny 
fackorganisation? 
Vilka är kooperationens styrkor när det gäller 
hållbara lösningar?

– Man har ett annat tålamod och är inte bero-
ende av kortsiktig avkastning.  Kooperativet 

och tre procent av rösterna. Alla var överens om 
att det var ett ”kamikazeuppdrag”. 

Valet gick över förväntan. Miljöpartiet segade 
sig över fyraprocentsspärren och blev vågmästare. 
Maria minns fortfarande förhandlingen med en 
kategoriskt avvisande Pär Nuder. Men partiet fick 
igenom många viktiga reformer. Införandet av 
trängselskatt i Stockholm till exempel, och grön 
skatteväxling. Äntligen framsteg! Det var därför 
hon över huvud taget gav sig in i politiken. För att 
möjliggöra förändring. Undanröja hinder. Främja 
kooperation. 

Miljöpartiets språkrör gick tidigt med i ett vind-
kraftskooperativ, tillsammans med andra som 
inte ville gå omkring och vänta med nävarna knut-

ALLTID DEBATTREDO
På ett klimatseminarium 
piggar det före detta 
språkrörets sedvan-
liga stridbarhet upp 
åhörarna.
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måste förstås gå med vinst, men du har inte 
samma formella krav på dig som i ett aktiebolag. 
Det möjliggör långsiktiga lösningar. 
Är kooperationen ideologilös, blott en ägande-
form?

– Nej, den bygger på en jämlikhetstanke. I ett  
företag har den med mest pengar möjlighet att 
köpa flest aktier och därigenom få mest makt.  
I kooperativet bestämmer alla medlemmar, inte 
bara en liten styrelse.

Maria Wetterstrand gillar visserligen små för-
skolekooperativ, men anser att samhället behöver 
fler stora kooperativa aktörer.

– Det finns kritik mot storbanker med rika 
anonyma ägare som är bortkopplade från verk-
ligheten. Det kooperativa kan bli en motvikt till 
det. Risken med ett stort kooperativ är att makten 
med åren centreras hos en liten avlönad enklav, 
medan resten är passiva medlemmar. Sådana 
organisationer är inte goda ambassadörer för den 
kooperativa idén, och det får följden att få väljer 
kooperation som ägandeform. Då är risken över-
hängande att man i stället startar ett aktiebolag 
eller en stiftelse, där man i det sistnämnda fallet 
kan vara sluten i beslutsfattandet.

MARIA WETTERSTRAND ÄR för dagen klädd i en röd 
vindjacka, svarta jeans och grova vinröda kängor. 
Funktion snarare än mode. Axelväskan är full-
proppad med vantar, datorer och karelska piroger. 

Varför uppehålla sig vid utseende? Därför att 
Maria själv lägger vikt vid det. Framtoning är 
politik, det fick hon lära sig tidigt. Under många 
år klädde hon sig som Miljöpartist 1A. Lundhags-
kängor och Kånken-väska. På Miljöpartiets 
tillställningar lyssnade man lika seriöst till killen  
i kjol, som på mannen i kavaj. 

– Nä förresten, man lyssnade nog ännu mer 
uppmärksamt på killen i kjol, nu när jag tänker 
efter, säger Maria och skrattar. 

När hon blev vald till språkrör åkte hon dock 
raka vägen för att inhandla en grå kavaj, sin första 
i livet.

– Jag hoppas att alla blir lyssnade på oavsett 
utseende, men jag tänker fortfarande mycket på 
det här med kläder. Vad jag tar på mig beror helt 
på vem jag ska träffa och vad som ska diskuteras. 

Hon pekar ned på sina grova kängor.
– De här kängorna … Jag älskar dem men de skri-

ker väl inte direkt: ”Ta mig på allvar!” Låt oss säga 
att jag ska till Finland, till något ställe där folk inte 
känner mig, då blir det kavaj och högklackat i stället. 

– Ska jag diskutera höjd bensinskatt med någon 
intresseorganisation är det inte så smart att se ut 
som en typisk politiker i kavaj. Ska du däremot 

diskutera kärnkraftsavveckling med någon indu-
strimagnat så kan det vara klokt att slänga på sig 
en kostym, för att bättra på pondusen. 

Tips och tricks. Spinn. 
–Det var ingen slump att Reinfeldt slängde  

kostymen och i stället tog på sig en grön stickad 
tröja när han skulle göra ett utspel om miljön. 
Och det funkade: Jag köpte honom mycket lätt-
are i den tröjan. 

PROMENADEN MOT CENTRALPOSTHUSET blir 
rask. Maria Wetterstrand nickar uppåt, mot  
sammanträdessalarna. 

– Här inne har jag varit och förhandlat energi-
frågor med alliansregeringen. Det gick inte så bra, 
tillägger hon med ett snett leende. 

Det var 2009. Då: populärt miljöpartistiskt 
språkrör. Nu: fri debattör och vd för den finska 
kommunikationsbyrån Miltton Purpose. Kan 
hon ångra sin politiska exit?  

FRIHETSKÄNSLA!
Den tiden är förbi när 
press och privat-
personer beva-
kade varje steg Maria 
 Wetterstrand tog.

Koopera
tionen 
bygger på 
en jämlik
hetstanke.
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PORTRÄTT | MARIA WETTERSTRAND

– Nej. Jag ville verkligen sluta. Och jag känner 
fortfarande att jag aldrig vill tillbaka. 

Press var, i dubbel bemärkelse, en starkt bidra-
gande orsak till att hon lämnade politiken 2011. 
Känslan av att vara ständigt bevakad. 

– Att vara i händerna på skrupelfria journalister, 
det är skrämmande. Reportrar stod utanför mitt 
hem och kollade om jag släckte lamporna på Earth 
hour. I affären kollade folk vad jag hade i varu- 
korgen så att de kunde ringa till kvällstidningarna 
och tala om det. Jag vill inte ha det så. Barnens 
pappa har ju varit finsk miljöminister och barnens 
pappas farbror är president, så de är utsatta nog 
som det är. 

Maria Wetterstrand talar ogärna om sitt eget 
eftermäle, men framhäver stolt att hon var 
med och förändrade Miljöpartiets image: från 
en grupp nejsägare till ett lösningsinriktat och 
visionärt parti. Handling, konkretion.

Den nuvarande befattningen må vara mer 

anonym, men uppdraget är detsamma – att rädda 
världen. Ett litet steg i taget.

– Under de senaste åren har jag förstått mer om 
hur näringslivet fungerar, men bilden jag hade 
tidigare kvarstår: det är lätt att hitta ursäkter till 
varför just en själv inte behöver göra något radikalt. 
Det gäller både privatpersoner och företag. Det 
är dubbelt, näringslivet är helt nödvändigt för att 
omställningen ska bli av, men jag är fortfarande 
övertygad om att det krävs politik för att närings-
livet ska skärpa sig. 

Vi tar hissen upp till aulan, där seminariet ska 
hållas. 

– Näringslivets inställning i dag är: ändra inget. 
Får de sin vilja igenom kommer de aktörer som 
sitter på lösningarna aldrig få chansen att komma 
fram, för de företag som ännu inte finns eller är 
väldigt små har ju inga starka lobbyister. Man kan 
alltså inte bara lyssna på dagens näringslivsföre-
trädare; från politiskt håll måste man ta beslut som 
gynnar morgondagens teknik. 
Vad tar du dig an efter flygutredningen? 

– Jag funderar över klimatpolitik i stort. Kunska-
pen om klimatfrågan är bred och djup, men männ-
iskor kan ganska lite om klimatpolitik. Där skulle 
jag nog kunna göra en insats. 

DET FÖRSTA ANFÖRANDET från Göran Finnveden, 
KTH-professor i miljöstrategisk analys, är rakt 
igenom deprimerande. Vi flyger mer än någonsin, 
tillgången på biodrivmedel är begränsad, likaså de 
politiska styrmedlen för att påverka flygtrafiken. 

Medan han pratar googlar Maria sig fram till rap-
porten hans påståenden stödjer sig på. När Wetter-
strand väl ställer sig bakom pulpeten vänder hon sig 
morskt kisande mot föregående talare. 

– Den potential Göran visade här är inte alls kor-
rekt. 

Hennes närvaro piggar upp eftermiddagströtta  
seminariedeltagare. Rakheten och stridbarheten 
känns igen från svunna partiledardebatter. An-
förandet avslutas med en typiskt wetterstrandsk 
uppmaning.  

– Rapporten presenteras snart. Och har ni syn-
punkter så hör av er. 

Så slår magisteruppsynen över i ett avväpnande 
leende.

– Det är bättre att framföra sina synpunkter 
innan utredningen blir klar än att gnälla efteråt. ■

CHRISTIAN DAUN är frilansjournalist och återkommande 
medarbetare i Tidningen Vi. Han blev, efter att ha dis-
kuterat miljöpartistiskt mode med Maria Wetterstrand, 
våldsamt sugen på att införskaffa en ”kofta med schlaug”. 

ÄLSKAR SNOOKER
»»NAMN: Ingrid Maria 

Wetterstrand.
»»FÖDD: 2 oktober 1973, 

i Eskilstuna. 
»»BOR: I Helsingfors och 

delvis i Stockholm. 
»»FAMILJ: Två barn och 

ex-man, Finlands före 
detta miljöminister Ville 
Niinistö. 
»»MERITLISTA: Språkrör 

för Grön Ungdom 
tillsammans med Paulo 
Silva 1996–1999. Tog 
magisterexamen  
i ekologisk zoologi vid 
Göteborgs universitet 
2001. Riksdagsledamot 
för Miljöpartiet 2001 
–2011, och språkrör 
tillsammans med Peter 
Eriksson 2002–2011. 
Är numera fristående 
grön samhällsdebattör. 
Blev 2017 vd för Miltton 
Purpose som hjälper 
företag att utveckla 
hållbara affärsstrategier. 
»»KURIOSA: Är djupt 

intresserad av snooker, 
en sport hon även har 
kommenterat live för 
tv-kanalen Eurosports 
räkning. 



 I
över hundra år har järnmalms-
brytningen fått Kirunas industrier 
att snurra. Men 2004 presenterade 
gruvbolaget LKAB en prognos som 

visade hur stadskärnan skulle påverkas 
av gruvan i framtiden. Nu flyttas delar 
av staden, inklusive två Coop-butiker. 
För Peter Fjällborg, vd Coop Norr- 
botten, är flytten kännbar, men ound-
viklig. 

– Samhället måste fortsätta leva, och 
utan gruvan har vi inget samhälle. Det 
brukar alltid födas något positivt ur 
förändring, säger Peter Fjällborg.

Den ena butiken, Coop Trädgårds-
gatan i Kiruna, påverkas så kraftigt att 
LKAB utbetalar ekonomisk ersättning 
baserat på butikens fastighetsvärde och 
rörelsens värde för att man på sikt ska 
kunna öppna en ny butik på en ny plats. 

flytten av kiruna påverkar hela samhället. 6 000 personer måste 
flytta, 3 000 bostäder får ett nytt läge och en ny stadskärna skapas. 
Dessutom påverkas stadens matbutiker. Vi har pratat med Peter 
Fjällborg, vd för Coop Norrbotten som måste flytta två butiker.

TEXT KARIN HEROU ILLUSTRATION REBECCA ELFAST

SPEKTAKULÄRT OCH  
KÄNNBART – MEN OUNDVIKLIGT

Den andra butiken i Malmberget rivs 
för att återuppbyggas i Gällivare, sju 
kilometer bort. 

– I den bästa av världar står butiken 
i Gällivare klar 2020. Malmberget 
kommer vi troligen att stänga under 
2019, så förhoppningsvis får vi bara 
ett års glapp däremellan, säger Peter 
Fjällborg.

Stadsomvandlingen påverkar hela 

42 KF ÅRSREDOVISNING  2018



samhället och för många boende har 
flyttlasset redan gått. Det märks också  
i butikskassorna. 

–  Det är tydligt att vi tappar i området, 
eftersom kunderna helt enkelt inte 
längre bor kvar. Vi har halverat vår 
omsättning i Malmberget sedan 2016, 
till exempel. Men i Malmberget finns 
också en stark sammanhållning och en 
av anledningarna till att butiken levt kvar 
så länge är våra trogna kunder, som trots 
allt fortsatt handla hos oss, säger Peter 
Fjällborg. 

Coop-butiken har länge varit själva 
hjärtat i orten, i framför allt Malmberget. 
Det har varit en plats där kunderna har 
bytt ett par ord med varandra, uppdate-
rat sig om läget och pratat om stort och 
smått. 

– Vi har inte behövt samla medlem-
marna för att förklara läget, informa-
tionen om flytten har spridit sig ändå. 
Jag tror att vi får med oss många av 
kunderna till den nya affären i Gällivare, 

stamkunderna är många och i ett litet 
samhälle är matbutiken viktig. 

Bland personalen har den långa  
processen varit tålamodskrävande, men 
alla väljer ändå att stanna för att satsa på 
den nya butiken. 

– Personalen blir densamma, vissa av 
dem har jobbat i 20 år i samma butik, 
säger Peter Fjällborg. 
Vilka utmaningar medför flytten? 

– De butiker vi har haft i Kiruna och 
Malmberget har vi inte satsat på och 
inte renoverat på grund av flytten. 
De är tyvärr inte särskilt moder-
na och det påverkar kundnöjd-
heten. 
Vilka visioner har ni för den nya 
butiken i Gällivare? 

– Vi vill bygga en modern matbutik 
med generösa öppettider. Det ska vara 
en centrumnära butik med ett bra 
sortiment och en delikatessdisk som 
inger en lite lyxigare känsla, säger Peter 
Fjällborg.  ■

Jag tror att vi får 
med oss många av 
 kunderna till den 
nya affären.”

Pet
er 

Fjä
llb

org
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Hur fungerar den nya affärsmodellen med bättre 
samordning – och hur ska Coop ta täten när den  
digitala revolutionen förändrar spelplanen för 
daglig varuhandeln? Fyra vise män sammanfattar 
2018 och pekar ut vägen framåt. 
TEXT MARKUS WILHELMSON  FOTO JANN LIPKA

 Det är strax före lunchrusning på 
Coops huvudkontor när Magnus 
Johansson, vd Coop Sverige, hälsar 
tre nyckelpersoner i koncernen  
välkomna till Solna: Carl-Johan 

Stålhammar, vd Coop Gotland, Tomas Sjö- 
lander, vd Coop Värmland och Anders Stake,  
vd Coop Mitt.

Kvartetten har fått i uppdrag att sammanfatta 
första året med ny affärsmodell, som innebär 
tydligare styrning och bättre samordning av 
en tidigare splittrad koncern. Men också att 
blicka fram emot dagligvaruhandelns ödes-
fråga; hur man lyckas online med bibehållen 
lönsamhet.

Det är en ödmjuk skara som har samlats.  
Anders Stake, mest senior av de fyra, konstaterar 
att den kooperativa marknadsandelen stod på 
topp 1974, för 45 år sedan. 

– Sedan dess har vår marknadsandel fallit som 
en sten. Vi får inte så många studiebesök som 
är nyfikna på vår affärsmodell, säger han med 
ironisk underskruv.

Med det historiska perspektivet i åtanke – att 
konkurrenterna successivt har tagit marknads-

VD:ARNA 
VID RUNDA  
BORDET

Tomas Sjölander,  
vd Coop Värmland.

Carl-Johan Stålhammar,  
vd Coop Gotland.
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andelar och redovisar bättre lönsamhet – finns 
stor öppenhet för genomgripande förändringar.

När Magnus Johansson tillträdde som vd för 
Coop Sverige i augusti 2017 prioriterade han att 
snabbt få på plats en styrning av de 237 butikerna  
i Coop Sverige och resterande 420 inom föreningar.

Tidigare fanns en kultur. Nu skulle det också 
skapas en struktur. Storleken – volymerna – 
måste tas tillvara i varuflöden och förhandlingar, 
för att bli attraktiv hos leverantörer och trans-

portörer, vilket i slutänden gynnar kunder och 
medlemmar.

1Så, hur har det gått?
Anders Stake: – Kooperationen har 

aldrig gått så i takt som i dag. Vi har försökt 
ett antal gånger, men det här är första 
gången vi levererar tillsammans.

Tomas Sjölander: – Vi har länge pratat 
om ett Coop, men nu är det på allvar, nu 

börjar vi leva upp till det. Det märks bland annat 
i kommunikationen till kunderna och i formatom-
ställningen, alltså hur våra butiker i snabb takt har 
byggts om till Stora Coop och Coop.

Magnus Johansson: – Ett konkret exempel: 
Vecka 42 2018 såg förstasidan på all vår direkt-
reklam i Sverige likadan ut. Vi hade samma grund-
erbjudande. Det innebär att vi har samlat oss, att vi 
håller löften mot leverantörer och kunder och tjä-
nar bra med pengar. Tidigare visste inte vänster- 
handen vad högerhanden gjorde.

2Finns inte risken att centralstyrningen blir 
för stor?

Carl-Johan Stålhammar: – Jag tror tvärtom 
att när vi har tryggheten i bättre butiksmiljöer 
som är enhetliga över hela Sverige och gemen-
samma, bra grunderbjudanden, så ökar möjlig-
heten att på toppen av det bli lokala världs- 
mästare. Det blir ännu lättare att visa våra  
lokala styrkor.

Magnus Johansson: – Exakt! Det lokala är 
det vi kryddar med. Men om vi fortsätter att ha 
egna, regionala inköpsprocesser och distribu-
tion så kommer vi inte att kunna bli effektiva 
och utnyttja vår volym. Den är grunden till att 
kunna hålla konkurrensmässiga priser och vinna 
tillbaka kunderna.

3Finns en samsyn i organisationen på att det 
här är rätt väg eller är det en kamp för att 

få alla med på tåget?
Tomas Sjölander: – Jag skulle ljuga om jag sa 

att den här processen har gått smärtfritt. I Värm-
land har vi varit väldigt lokala med bland annat 

Kooperationen 
har aldrig gått 
så i takt som  
i dag.”
Anders Stake

Anders Stake, vd Coop Mitt.

Magnus Johansson,  
vd Coop Sverige.
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egen distribution, egen logistik och egen industriell 
produktion på charksidan. Att ha egen organisa-
tion och egen affär har varit hela idén. På tre år har 
vi minskat vår organisation med 30 procent, 400 
anställda. Det är tuffa beslut, men jag är över- 
tygad om att transformationen är rätt väg för att  
nå lönsamhet och leverera nytta till medlemmarna. 
Ett konkret exempel: Ica samordnade lager, logistik 
och distribution 1995. Vi gjorde det för ett år sedan.

Magnus Johansson: – Helt krasst kan man 
konstatera att det vi gör nu borde ha gjorts för 
länge sedan. Men det är inte lätt att orka ta de stora 
strukturella besluten för framtiden eftersom man 
ofta fastnar i det som är här och nu. Vi har nu ökat 
förmågan att tjäna pengar och skapa bättre margi-
naler. Samtidigt måste vi investera i butikerna,  
i marknadsföring och i online. Det kostar att 
springa ikapp konkurrenterna. Vi har inget ut- 
rymme för felskär eller att splittra oss. Många und-
rar varför vi inte tjänar mer pengar. Jo, jag skulle 
också önska det, men de pengar vi tjänar nu går inte 
upp i rök. De används till att investera i saker som 
tar oss till en bättre position.

4Att vi är mitt inne i en digital revolution lär 
inte ha undgått någon. Köpbeteenden för-

ändras och många fysiska butiker tvingas stänga. 

För dagligvaruhandeln har förändringarna hit-
tills inte varit lika dramatiska som för  
detaljhandeln. Endast två procent av den sven-
ska livsmedelshandeln sker via nätet. 

Magnus Johansson: – Många trodde nog att 
utvecklingen skulle gå snabbare. Men den dagen 
då onlineförsäljningen av mat accelererar så kom-
mer det att gå snabbare än vi någonsin hade kun-
nat tro. Om vi inte är med då så är vi hopplöst efter.

Anders Stake: – Jag tror att alla på Coop har för-
stått att vi bara är i början av den här utvecklingen. 
I Falun har vi testat click-and-collect under 2018 
och kommer att rulla ut på fler platser under 2019.

Magnus Johansson: – Det är viktigt att vi inte 
ser digitaliseringen som ett eget spår. Det är samma 
kunder vi pratar om. Tar vi hand om kunderna på 
ett bra sätt online så ökar lojaliteten till Coop. Då är 
det mer sannolikt att de kunderna besöker oss  
i våra fysiska butiker, och tvärtom. Vi har de 
senaste ett och ett halvt åren satsat hårt på våra 
tekniska plattformar och hämtat in det vi tidigare 
låg efter. Oberoende undersökningar visar att vårt 
erbjudande online står sig bra och att vi emellanåt 
till och med rankas bäst på pris. När det gäller 
enkelheten att handla så är vi inte lika bra som de 
rena e-handelsaktörerna, men lika bra eller bättre 
än våra klassiska huvudkonkurrenter.

Man kan 
konstatera 
att det vi 
gör nu  
borde ha 
gjorts för 
länge  
sedan.”
Magnus Johansson
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Tittar man 
på hur värl
den ser ut 
i dag så är 
koopera
tion helt 
rätt i tiden.”
Carl-Johan Stålhammar

5Hur påverkar digitaliseringen de fysiska 
butikerna?

Carl-Johan Stålhammar: – När online växer 
så behöver vi bli ännu vassare på att motivera var-
för man över huvud taget ska besöka oss. Vi måste 
skapa upplevelser och jobba med vårt bemötande. 
Titta på Systembolaget som låg i botten på alla 
kundundersökningar 2003 och nu har vunnit pris 
för bästa bemötande fem år i rad. Exakt hur kund-
mötet kommer att ske i framtiden vet vi inte ännu, 
men blickar vi ut över Europa så ser vi butiker där 
kunderna sköter nästan allt själv, från scanning till 
betalning och utpassage. Då blir personalens roll en 
helt annan än i dag.

Tomas Sjölander: – Det gäller att i butik förstå 
att man är i ett serviceyrke och inte i ett logistik-
yrke. Jag tror att de tråkigare, repetitiva inköpen, 
som toalettpapper, kommer att ske online, medan 
kunderna vänder sig till butiken för inspiration, 
för att sätta guldkant på vardag eller helg. Då gäller 
det att vi kan möta det. Jag brukar säga att Coops 
butikschefer har varit på plats på morgonen när  
varorna kommer, medan Ica-handlarna finns på 
plats på eftermiddagen då kunderna kommer. 
Det är lite elakt och generaliserande sagt, men vi 
har haft de tendenserna. Samtidigt har vi, oavsett 
kanal, en fördel som ingen av konkurrenterna kan 

mäta sig med och det är vår ägarform. Att det inte 
är butikschefen som är ägare utan du som kund och 
medlem. Om vi lyckas komplettera den kommersi-
ella ansatsen med att verkligen få ut budskapet om 
medlemsnyttan tror jag att det kan bli en enorm 
hävstång.

Carl-Johan Stålhammar: – Tittar man på 
hur världen ser ut i dag, med delningsekonomi 
och samutnyttjande som Uber och Airbnb, så är 
kooperation helt rätt i tiden. Vi har en utmaning att 
upplysa om vår ägarmodell.

Magnus Johansson: – Det gäller att vi gör 
medlemsnyttan levande, tydlig, engagerande och 
förhoppningsvis särskiljande, för vi vet att allt fler 
kunder är värderingsdrivna. Att vi uppfattas som 
det bästa varumärket när det gäller hållbarhet 
talar också till vår fördel. Men nu gäller det att vi 
levererar på hela kundlöftet, att vi har tillräckligt 
bra erbjudanden så att vi också får upp omsättning 
och lönsamhet. Hållbarhet får inte bli ett alibi för 
att inte leverera på resten av kundlöftet till våra 
medlemmar och ägare. ■

MARKUS WILHELMSON är journalist. Han tycker om 
kooperation och kan minnas doften av Konsum-kvitton 
hos farmor och farfar i Kristinehamn på 70-talet.
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»»VÅR GÅRD ÄR en 
prisbelönt konferens-
anläggning i Saltsjöbaden 
utanför Stockholm.
»»ANLÄGGNINGEN HAR 

20 konferenslokaler 
i olika storlekar (den 
största rymmer 290 
personer) och 142  
hotellrum med 162  
bäddar. Det senaste 
tillskottet är det egna 
bageriet, som invigdes 
2004.
»»DE ÄLDSTA BYGGNA-

DERNA ÄR över 100 år 
gamla och verksamheten 
har varit i KF:s ägo sedan 
1924.
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FYRA  
ARSTIDER

    
Vår Gårds besökare talar ofta om atmosfären som är 

lika delar leenden, nybakade croissanter, hus med historia  
– och inte minst naturen som gör säsongerna extra tydliga. 

TEXT TERRI HERRERA  FOTO BRUNO EHRS
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Isen spricker på den 
vackra Baggens-
fjärden och allting 
vaknar. Från mars 
är det hektiskt fram 
till jul. I kök och 
bageri satsas det 
på primörer och 
ljuvliga bakverk 
– som ofta bakas 
i mindre format 
för att minska på 
matsvinnet.

Vår
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Nu fylls luften av 
bröllopsgästernas 
skratt. Totalt har 
drygt 50 par vigts 
på Vår Gård, där en 
bröllopsplanerare 
gärna hjälper till 
med allt från meny 
till inredning av 
lokalerna.

Sommar
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Det är alltid vackert 
på Vår Gård, men 
kanske är det som 
vackrast i juletid 
när stearin ljusen 
tänds och julmaten 
dukas fram i Villa 
Skärtofta. Köks-
personalen trillar 
3 800 köttbullar 
till julbordet, men 
det bjuds även på 
vegoalternativ.

Vinter

Samtidigt som 
naturen förbereder 
sig för vila intar 
konferensgästerna 
salar och rum. Ute 
krattar trädgårds-
mästaren Anders 
Grönqvist ihop 
löven, men han 
sparar gärna lite 
i rabatterna, för 
blommornas skull.

Höst
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Ordagrant
ANNA TIBBLIN OM ...

kombination av driv och frustration.
I vilket läge kunde du omsätta din ilska 
till något konstruktivt?

– Hela familjen flyttade tillbaka till 
Sverige när jag var 11 år. Jag hamnade  
i en by norr om Kramfors, pratade inte 
svenska, var felklädd, tjock och alldeles 
för duktig i skolan. För att rädda mig själv 
gick jag med i en massa olika föreningar. 
Jag spelade teater, började engagera mig 
politiskt och var aktiv i elevorganisatio-
nen. I sökandet efter mig själv hittade jag 
något som var viktigt på riktigt. Jag insåg 
också att man inte bara kan satsa på att 
vara en allmänt god människa och hop-
pas att världen förändras av sig själv. Man 
behöver ha en drivkraft, och då blev det 
kanske ilska för min del. 
Hur använder du den i dag?

– Jag lider av något som man kan kalla 
tårinkontinens. Jag är oerhört lättrörd 
och blir fortfarande lika kränkt, grund-
förbannad och provocerad av orättvisor. 
I går när jag skulle göra ett inslag för 
Tankar för dagen i P1 pratade jag om en 
kvinna i El Salvador som heter Sandra. 
Trots att jag träffat henne flera gånger 
under de senaste åren kan jag inte prata 
om hennes situation utan att bli så för-
bannad att jag börjar gråta och då blir ju 
det en drivkraft i sig själv. Hon lever  

pissfattigt i ett skjul och är en av alla 
dessa starka kvinnor som gör att mänsk-
ligheten går vidare mot alla odds. Sandra 
lever som gatuförsäljare, försörjer sina 
fyra barnbarn, vägrar ge sig – men är 
likväl urfattig. Hur kan vi tillåta det?
När blir ilskan tvärtom ett hinder?

– Mina döttrar är skadade för livet 
av att ha mig som mamma. De känner 
otroligt starka krav på att göra gott, vilket 
gör att de ibland håller på att gå under av 
förväntningar på sig själva. Det som blev 
min sporre bidrog tyvärr till deras ångest 
och känsla av otillräcklighet.
Vad gör dig glad?

– Jag kom just från ett möte på jobbet 
med flera  av organisationens chefer. Alla 
är skitbra men jätte olika, och kommer 
från alltifrån Bromma till Ecuador.  
Vi diskuterade hur vi ska bygga ett nytt 
finansieringssystem i organisationen. 
Det skulle kunna vara supertråkigt, men 
alla gick igång och var fullkomligt råpas-
sionerade. Vi skrattade, pratade högt  
i munnen på varandra och när vi gick ut 
därifrån hade vi början på en lösning. 
Kreativiteten och engagemanget gör mig 
så glad! Men i det stora är det förstås att 
saker vi gör leder till att ge människor 
verktyg för att få ett bättre liv. Det är helt 
fantastiskt att få jobba med det. ■

[2il:ska] 
För Anna Tibblin har ilska varit en av hennes  

främsta drivkrafter. Men hon kan lika gärna bli orimligt glad  
under ett möte om nya finansieringssystem.

TEXT TERRI HERRER A  FOTO MARGARETA BLOOM SANDEBÄCK

 nna Tibblin hade alls inte tänkt 
arbeta på We Effect. Och hade 

absolut inga planer på att bli 
regionchef i södra Afrika, som 

hon alls inte hade någon ex-
pertis om. Hon blev tvärtom 

provocerad av att hon 
fick frågan, trots att hon aldrig satt sin fot 
i Afrika – det var Latinamerika som var 
hennes specialområde. Men dåvarande vd:n 
Lennart Hjalmarsson stod på sig och tyckte 
att hon kunde åka ner och titta. När hon väl 
flugit ner, fått information om projekten och 
träffat personalen så fanns ingen återvändo. 
Hon och döttrarna flyttade till ett Zim-
babwe på väg in i total kollaps. Det var 12 år 
sedan. Men ilskan började långt tidigare. 

ANNA TIBBLIN VÄXTE upp i ett fattigt 
område i södra Kalifornien med många 
latinamerikanska migranter. 

– Jag fick se orättvisor i klass, etnicitet 
och kön precis hela tiden på ett oerhört 
markant sätt. Lägg dessutom till att jag är 

äldst och hade duktig 
flicka-egenskaper i 
kombination med en 
stark pappa som jag 
alltid skulle kriga mot. 
Resultatet blev en 
bitvis riktigt dynamisk 

”Personerna  
i mitt team  
är stökiga, 
ifrågasättande 
och briljanta. Jag 
är jättestolt över 
dem.”
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»»NAMN: Anna Tibblin.
»»ÅLDER: 51.
»»BOR: I Huddinge, Stockholm.
»»FAMILJ: Man och fyra (bonus-

barnen inräknade) utflugna barn.
»»GÖR: Är ny generalsekreterare 

för We Effect och Vi-skogen.
»»SKULLE ANNARS ARBETA MED: 

”Egentligen skulle jag vilja ge mig 
in i politiken, men samtidigt absolut 
inte med tanke på det politiska 
klimat som vi har i dag.”
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Vid Bro Mälarstrand har KF Fastigheter tagit fram en detaljplan 
och sålt mark för att skapa ett nytt område. Ett område i gräns-
landet mellan citypuls och skogsmulle. Där alla får plats. 
– Vill man inte ha mångfald ska man inte bo i våra projekt, säger 

Fredrik Lidjan, vd för bostadsbolaget Magnolia.
TEXT DAN HALLEMAR  BILDER  KF FASTIGHETER MAGNOLIA

BÅDE LATTE OCH  
TERMOSKAFFE

BOENDE VID VATTEN
Ingen annan naturtyp har varit 
så eftertraktad som vatten i de 
senaste decenniernas stads-
planering. Vid Bro Mälarstrand 
anläggs en strandpromenad 
med solbryggor, kajer, småbåts-
hamn och en badplats.



57

 Pendlingsparkeringen vid Upplands-
Bros pendeltågsstation är full. På 
en stor ljusskylt står de kommande 
avgångarna mot Bålsta och Tungelsta: 
8 minuter och 5 minuter. I det lilla 
samhällets utkanter skyltar bygg- 

bolagen med ”moderna kedjehus, parhus och  
villor” på de gamla ängsmarkerna. I Kungsängen, 
en station bort, växer ett nytt torg fram med 
nya offentliga byggnader av tegel och ett kaxigt 
höghus.

VI LEVER I pendeltågsstationernas tillväxttid.
Det enda man vet om 
städer är att de inte 
står still. Man kan låta 
fingret löpa över en 
karta över en stad och 
med säkerhet peka ut 
vad som är centrum nu 
och vad som är periferi. 
Men man kan också 
alltid vara säker på att 
det kommer att ändras. 
I alla fall om staden blir 
tillräckligt stor.

Det som händer när 
städer växer är att det 
som var ett självklart 
centrum tidigare 
släpper sitt grepp och 
ger plats för fler. Det 
är som en celldelning. 
Dessa nya centrum blir efter ett tag helt självklara 
och släpper i sin tur in fler platser, tidigare perife-
rier som stiger till ytan som mittpunkter.

Fastighetsutvecklingens konst – om det finns 
en sådan – handlar om att peka ut det som kom-
mer att bli de nya centrumen, de platser dit sta-
den och dess medborgare kan tänkas vara på väg. 
I svenska städer har det där varit ganska enkelt  
en längre tid. Det har räckt med att upptäcka 
gamla industriområden vid vatten, kanske några 
oexploaterade delar av staden invid järnvägs-eller 
pendeltågsstationerna.

NU BÖRJAR ALLA de här platserna att bli 
tagna. De procentuellt sett snabbast väx-
ande kommunerna i Sverige är krans- 
kommuner som Järfälla, Knivsta och Upp-
lands-Bro. Fastighetsutvecklarnas helikop-
trar – det har blivit vanligt att hitta oexploaterade 
platser genom att leta med helikopter – måste 
söka upp nya områden.

BÅDE LATTE OCH  
TERMOSKAFFE

De snabbast 
växande 
kommu
nerna är 
platser som 
Järfälla, 
Knivsta och 
Upplands 
Bro.”

STADSPLANERING |  BRO MÄLARSTRAND
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STADSPLANERING |  BRO MÄLARSTRAND

I Upplands-Bro ligger en typisk sådan plats. En 
vindlande vacker väg går genom landskapet kring 
Bro Hof slott, spår av gamla alléer och vita put-
sade grindstolpar, ett högrestånds-landskap med 
ädellövträd där slottet tronar på en höjd bakom 
klippta bokhäckar. Snart övergår det fria land-
skapet i den slätklippta golfbanan som sluttar ner 
mot Mälaren. Men så kommer plötsligt skogen, 
asparna i brynet, de mörka granarna bakom, som 
om någon glömt bort en del av det här pastorala 
landskapet, som ett rum bakom en stängd dörr 
där allt bara lämnats till glömska. En golfboll som 
av misstag tagit den här vägen har inte återfunnits 
i mossan bland de fallna bruna asplöven.

En skog vid vattnet man har kunnat gömma sig 
i tills någon insåg värdet.

I det gamla maskinhuset hänger digitala 
visionsbilder på en ny stadsdel som ska växa fram 
här. En stadsdel med det pastorala namnet Bro 
Mälarstrand. Det syns inte men här i skogen, på 
bergknallarna där lingonriset upphör och blå-
bärsrisen tar vid, finns en skärningspunkt där två 
marknader möts. Den nästan perfekta balansen 
för en bostadsbyggare som vill bygga både hyres-
rätter som folk har råd att hyra och bostadsrätter 
som går att sälja. 

LÄNGRE BORT FRÅN storstaden och kommuni-
kationerna blir bostadsrätterna svårsålda, och 
längre in mot stadens centrum blir hyresrätterna 
för dyra.

Det säger Fredrik Lidjan, vd för Magnolia 
Bostad som köpt marken av KF för att bygga 
bostäder och centrumfunktioner.

– Det här blir en del i en småstad som i sin tur 
är en del i ett större sammanhang som är Stock-
holm, säger han.

Naturen, tryggheten, plus den stora arbets-
marknaden. 

I Stockholms stad tar allt längre tid, allt är 
svårare om man vill bygga. Mindre kommuner 
har lättare att få till stora projekt, det finns större 
plats och hastigheten blir högre, menar Fredrik 
Lidjan.

Här kommer det finnas allt från en billig liten 
hyresrätt till en dyrare enplansvilla. Fredrik Lid-
jan menar att en bra ny stadsdel måste vara blan-
dad, det måste finnas olika typer av människor. 
En mer inkluderande stadsdel får färre vakanser, 
liksom självklart en större målgrupp.

– Du kan inte bygga tusen bostäder i Upp-
lands- Bro till en enda målgrupp, säger han. Vill 
man inte ha mångfald ska man inte bo i våra 
projekt. 

Staden här i skogen vid vattnet ska alltså bli 
vad som brukar kallas en blandstad. Det är plat-
sen – mellan stad och land – som gör att den blir 
intressant.

Här ska finnas allt 
från hyresrätter till 
dyrare villor.
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Närmare storstadens centrum är mångfalden 
mindre. Här en bit ut, där stadens nya centrum 
nu växer fram är det nästan tvärtom:

– När vi går in i 116 000 kvadratmeter byggrätt 
i Upplands-Bro är det nästintill oseriöst att inte 
tänka mångfald, säger Fredrik Lidjan.

De 116 000 kvadratmetrarna köpte man av KF 
Fastigheter. Och de har lika mycket mark kvar, 
detaljplanelagd och färdig att sälja. 

EN GÅNG I TIDEN byggde KF både bostäder och 
butiker. De hade ett eget arkitektkontor som var 
ett av landets mest framgångsrika och omtalade. 
Så är det inte längre. Men under de senaste tjugo 
åren har man ändå börjat samhällsplanera, för 
att kunna sälja. Som i Upplands-Bro där man har 
tagit fram en detaljplan i samarbete med kommu-
nen. Så snart detaljplanen var antagen kunde man 
sälja den första etappen till Magnolia Bostad. 

– Vi har inga egna fastigheter längre, de har 
vi sålt. Vad vi har är mark och detaljplaner, och 
slutmålet är inte att vi ska äga dem utan att vi ska 
sälja, säger Helena Liljedahl, vd på KF Fastighe-
ter.

– Vårt mål i detaljplanearbetet har varit sälj-
barheten, att det blir en plats där människor vill 
bo, att förstärka platsens inneboende kvalite-
ter, i det här fallet inte minst det sjönära 
läget.

Så snart försäljningen av den första 
markdelen var klar började man bygga 
den väg som ska gå hela vägen ner till 
vattnet.

– Upplands-Bro får genom KF Fastig-heter ett 
helt nytt naturnära bostads-område vid Mäla-
rens strand. Ett viktigt och välkommet tillskott, 
säger kommunstyrelsens ordförande Camilla 
Janson (S) till tidningen Fastighetssverige.

Vill man 
inte ha 
mångfald 
ska man 
inte bo  
i våra 
 projekt.”

NATURNÄRA OCH URBANT
Vid torgen ligger husen med de  
mindre lägenheterna. Ett stenkast 
bort finns naturen som har stått 
orörd sedan istiden.
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Den verkligt eftertraktade marken ligger ner 
mot Mälaren. Här kan det bli attraktivare,  
tjusigare, dyrare. Men också promenadvägar 
längs vattnet som gör platsen tillgänglig för alla  
kommunens invånare.

OM MAN SKA använda ett ord som har präglat 
svenskt stadsbyggande de senaste tjugo åren 
är det ”vatten”. Stadsdelar som fått namn som 
innehåller ”strand” eller ”kaj” har varit fjädrar  
i varje stadsbyggnads hatt. Ingen annan naturtyp 
har  
någonsin varit så eftertraktad. Fenomenet 
uppstod när 90-talskrisens klor släppte och en 
ny lättja syntes i de svenska städerna. Stora bal-
konger och fönster ut mot vattenytorna. Stads-
delar som var som en blandning av svensk funkis 
och spansk solkust började dyka upp. Semester-
ortsarkitekturens ankomst var inte helt oväntad. 
Uteserveringsboomen föregick den. 

Så såg den vattennära arkitekturen ut när den 
kom till städerna. När den kommer till krans-
kommuner som Upplands-Bro tycks den byta 

skepnad och blir mer naturnära. Mindre 
weekendresa och mer söndagsutflykt, 
mer tallbarr och insjö än parasoll och 
hav, mer Mulle än madame. Det är det 
som händer när nya platser blir aktuella 

för exploatering, stadsdelarna som hamnar 
där kommer att formas efter andra ideal och 

förväntningar, annan säljbarhet.
Det är lite av en befrielse att få tänka sig den 

svala skuggan i skogen i stället för den heta solen 
på terrassen.

Jacob Haas på ÅWL Arkitekter rullar ut pla-
nerna för Bro Mälarstrand. En stadsdel i skogen 
som ska bli både stadsmässig och ha en stark 
känsla av just skog. Skogen tycks lika viktig som 

vattnet. Stadsplanen har tre former av boende: 
flerfamiljshus och enfamiljshus i ”mörk skog”, 
flerfamiljshus friare placerade i parkmiljö, och 
tätare kvarter i ”ljus stad”. Det mörka och ljusa 
återkommer också i husens fasadmaterial.

– I de två delarna vi kallar park och stad har vi 
letat efter en form som skapar en känsla av ett 
eget samhälle, något som kan klara sig själv, inte 
en ort i skogen som lever av andra platser.  
Ett tydligt offentligt rum ut mot gatan, en för-
gård som är halvprivat och en privat gård, berät-
tar Jacob Haas.

DET ÄR DEN TYPISKA FORMEN för stadsbyggande, 
att skapa de där zonerna för olika typer av liv och 
möten. Hade man byggt i den här skogen för 40 
år sedan hade det bara varit det privata – träd- 
gården – och det offentliga som torg och trottoa-
rer, men inte den där lite representativa halv-
privata förgårdsmarken. 

Vid områdets många torg ligger husen med de 
små lägenheterna.

– Där blir det en extremt urban plats, men bara 
30 meter bort ligger en natur som stått orörd 
sedan istiden, säger Jacob Haas.

Caffe latte och termoskaffe.
Man kan när man ser på planen undra om det 

finns efterfrågan på så många torg. Torg som 
följer på varandra, ett efter ett, framstår närmast 
som en dröm om en urbanitet som det inte rik-
tigt finns underlag för.  

– Vi ser nya handelsmönster, stormarkna-
derna är inte lika besökta, närservicen kom-
mer tillbaka, det lokala samhället är på tillväxt, 
menar Jacob Haas. 

Han knyter an till Fredrik Lidjans idé om den 
blandade staden, den som kan uppstå på platser 
som den här. Här finns nyproduktion till lägre 
kostnad och möjligheten till hyresrätter som 
unga har råd med. 

Kranskommunernas städer är den nya bland-
staden. Det är här den har råd att uppstå. Den 
socialt homogena staden byggs ofta närmare 
centrum. 

Golfbollarna som slås snett ut i skogen  
kommer i framtiden att samlas ihop av stor- 
stadens nya pendlare i den blandade staden  
i skogen vid Mälaren. ■
 
DAN HALLEMAR är arkitekturskribent, förläggare på  
Arkitektur förlag och var 2018 redaktör för boken  
Tio byggnader som definierade 1960-talet. Han driver 
podden Staden och tycker om stadsdelar utanför stadens 
centrum, där ingen fotograferar vykort längre.
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BRO MÄLARSTRAND
»»YTA: 850 000 kvm.

»»ANTAL INVÅNARE: 
Cirka 5 000.

»»PROJEKTET OMFATTAR 
runt 1  500 nya bostäder 
samt butiker, vårdboende, 
skola och förskolor.

»»INFLYTTNING av första 
etappen beräknas ske 
2020 eller 2021. Total 
byggtid blir närmare 10 år.

»»LÄGE: 1,5 kilometer syd-
väst om Bros pendeltågs-
station i Upplands-Bro 
kommun.

»»INFRASTRUKTUR: 
Området kommer att få 
busstrafik och det byggs 
gång- och cykelvägar till 
Bros station.

I skogen vid vattnet 
växer en ny stads-
del fram.
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Från ”clubscription”och ”transformation” till en  
fartfylld ”sprint”. Vi bad KF:s numera sju vd:ar att  

sammanfatta året som gick – och skriva ner ett ord de  
förknippar med begreppet digital framtid.

   TEXT TERRI HERRERA  FOTO THRON ULLBERG



Utan
Vikänslan,
ingen
utveckling.

 Sofia Wadensjö Karén
vd Vi Media
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Ett  medlemskap 
innehåller 
mer än själva 
 journalistiken.”

 Jag är så glad att få ta över 
vd-rollen i Vi Media – och bli 
chefredaktör för Tidningen Vi. 
Det är ett drömjobb på många 
sätt. Vi har en bra position i en 
tuff bransch.

Medieföretagen kämpar 
med minskat läsande, fallande intäkter och upp-
sägningar. Digitalisering och ändrade konsumtions-
mönster gör att gamla affärsmodeller inte längre 
håller. Kampen om tiden hårdnar när globala 
aktörer fyller våra telefoner och smarta tv-skärmar 
med innehåll. Även Vi Media har sina utmaningar 
med allt äldre läsare och svag digital närvaro. Men 
oron ger vika för hoppet när jag tänker på det som 
är Vi. Här finns ett urstarkt varumärke, en stolt  
historia, engagerade läsare, en kunnig pris- 
vinnande redaktion och en rik kringverksamhet av 
evenemang, uppdragspublicering och resor. 

Allt detta ska vi bygga på när vi nu digitaliserar Vi 
och Vi Läser. Vårt strategival är clubscription, en 
sammanslagning av orden club och subscription, 
som beskriver den moderna prenumerationen. 

Tanken är att läsarna inte längre köper en prenu-
meration utan i stället skaffar ett medlemskap. Det 
gör publiken medskapande. Ett medlemskap inne-
håller mer än själva journalistiken, som erbjudan-
den, exklusiva träffar och dialog med redaktionen. 
Vi kommer att utveckla nya Vi i nära samarbete 
med publiken. Vi använder fokusgrupper, enkäter 
och testning för att arbeta fram en digital upp-
levelse som lockar och håller kvar.

Den tryckta tidningen fortsätter att vara viktig 
för oss nu när vi förnyar. Innehållet på papper och 
digitalt kommer tillsammans att placera Vi mitt  
i vår tids stora frågor och fånga det engagemang 
som publiken känner för frågor som klimatet, 
hoten mot demokratin, kulturens roll i samhälls-
bygget och mångfald. Vi Läser ska fortsätta vara 
inspiration och kunskapskälla för alla som älskar 
böcker.

Vi är i början av något stort, viktigt och spännan-
de. Nu tar vi 105-åringen Vi in i framtiden.” ■

’’

KF ÅRSREDOVISNING 2018

UNN EDBERG

vd för Vi Media

» VI ÄR I BÖRJAN AV  
NÅGOT STORT«

VD - ORD |  UNN EDBERG, VI MEDIA
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» NU SATSAR VI MER 
PÅ MEDLEMMARNA«

Vi har råg  
i ryggen  inför 
året som 
kommer.”

 N yckelordet för året har varit transformation. 
Genom förändrade marknadsförutsättningar 
har nya behov skapats. För att tillvarata våra 
kunders önskan om fler funktioner i våra 
kort och snabbare teknisk utveckling har 
vi tillsammans med Coop beslutat att flytta 
kreditkortsutgivningen från banken till 

EnterCard. De har 1,7 miljoner kunder över hela Skandinavien 
och har därmed en skalfördel som vi inte har. Korten kommer 
naturligtvis även i fortsättningen att bära Coops visuella iden-
titet. Nyheten tillkännagavs i januari 2019 och verkställs i mars, 
men arbetet har pågått under hela 2018.

Coops kreditkort är redan attraktiva. Vi kan glädjande konsta-
tera att förra året hade vi en kundtillströmning med cirka 40 000 
nya betalkort. Under 2017 infördes vår nya utlåningsstrategi för 
Coop Privatlån. Vi kan nu se positiva effekter i form av en god 
och sund tillväxt. Vi erbjuder alla medlemmar som ansöker om 
lån via coop.se en förmånlig medlemsrabatt.

DET SKER STORA förändringar inom betalområdet och våra 
kunder ställer allt högre krav på digitalisering. Genom att flytta 
kreditkortsaffären kan vi fokusera mer på Coop-butikernas 
kundrelationer i en alltmer komplex betalmiljö. Därigenom 
förbättrar vi köpupplevelsen, såväl i butik som på webben.

Under året har vi lyckats få till ett tätare samarbete mel-
lan Coop Sverige AB och KF. Tillsammans kan vi planera och 
verkställa saker på större och högre nivå med koncerngemen-
samma mål för ögonen, där vi ser mer till helheten. Ett beslut 
som innebär ett minus för någon verksamhet kanske ändå ska 
fattas om det kan leda till plus för en annan. Målet är självfallet 
en snabbrörlig och flexibel bankorganisation i nära samarbete 
med Coop och KF. Det ser lovande ut.

En utmaning är den tilltagande mängden regelverk som en 
bank har att förhålla sig till. Som en liten aktör blir det kännbart 
och innebär ofta att vi tvingas prioritera hårt mellan utveck-
lingsarbete mot kund och det som krävs för att uppfylla regel-
verk. Trots detta, och vår omfattande utvecklingsagenda, har 
MedMera Banks medarbetare hållit engagemanget uppe. Arbe-
tet har lönat sig: Trots att vi har tagit stora kostnader relaterade 
till outsourcingen och transformationsarbetet kan vi uppvisa ett 
positivt resultat. Det ger råg i ryggen inför året som kommer!” ■

’’

VD - ORD |  MANFRED KRIEGER, MEDMERA BANK
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 Det har varit ett bra år för KF Fastigheter. 
Vi har en effektiv organisation som på 
ett strukturerat sätt arbetat utifrån vår 
strategi och affärsplan med målet att ut-
veckla vårt mark- och fastighetsinnehav. 
Ekonomiskt har vi verkligen levererat. 
Väl genomförda affärer har gett oss ett 

resultat med råge över förväntan. Det är jag stolt över!
Absolut mest glädjande under året är att vi efter tio års  

arbete med Bro Mälarstrand-projektet i Upplands-Bro änt-
ligen vann laga kraft med vår detaljplan. Det skedde under 
april och redan till sommaren hade vi lyckats sälja hälften av 
våra byggrätter (cirka 1 000 bostäder) till Magnolia Bostad. 
Nu har byggprocessen inletts, vilket innebär att de första 
boende kan flytta in 2020. Det är en fantastisk utveckling och 
så roligt att se hur väl kedjan fungerade från planlagd mark 
till att boende flyttar in i området.

Två stora mål för 2019 är att planprogrammen för Kungens 
Kurva i Stockholm och Backaplan i Göteborg godkänns.  
De innehåller byggrätter för närmare 5 000 bostäder samt 
skolor och förskolor. Om detta realiseras uppnås en viktig 
milstolpe. 

I Kungens Kurva-projektet använder vi virtual reality (VR) 
som hjälpmedel för att de inblandade i projektet på ett enkelt 
sätt ska kunna se byggnader, gator och parker i sin framtida 
miljö. Man kan simulera att man står på en gata eller på en  
balkong – och få en mer verklighetsbaserad känsla av hur det 
kommer bli att stå där om några år. Hur höga kommer husen 
att kännas? Kommer en lägenhet att ha utsikt och kvällssol?

Användandet av VR innebär att vi får direkt återkoppling 
till projektet och att vi snabbt ser vad vi behöver förbättra.

DET ÄR VANLIGT att vi arbetar med projekt och detaljplaner 
i fem till tio år – ibland dubbelt så länge – vilket innebär att 
vi behöver vara uthålliga. Ibland kan det kännas tufft när 
man får bakslag. Då är det en fördel att vi driver flera projekt 
samtidigt och kan växeldra mellan dem. Medan några projekt 
står mer stilla så når vi viktiga milstolpar och har framgång 
i andra. Framgångarna skapar en insikt i att det kommer att 
ordna sig även när det gäller de mer stillastående projekten. 
På sikt löser det sig och det blir ett bra resultat!” ■

VD - ORD |  HELENA LILJEDAHL, KF FASTIGHETER

Ekonomiskt har 
vi verkligen  
levererat.”

» VIRTUAL REALITY GÖR 
PROJEKTEN VERKLIGA«
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I vår bransch 
är det extra 
viktigt att vi 
har närvaro.”

 Mellanmänskliga möten blir allt viktigare  
i den digitala världen. Därför måste vi våga 
bli mer analoga för att ge utrymme för 
kreativitet, reflektion och fria tankar. För 
oss på Vår Gård, som jobbar i en bransch 
där möten är det centrala, är det extra 
viktigt att vi har närvaro, ser och bekräftar, 

samtidigt som tekniken ska fungera och att vi har digitala funktio-
ner som underlättar våra processer. 

När det gäller det sistnämnda lyckades vi under året bygga ett 
eget system för onlinebokningar. De flesta använder färdiga system 
som sällan matchar ens eget utbud fullt ut. Att ta fram ett eget  
system från grunden var tidskrävande och utmanande, men har 
verkligen lönat sig och blev till sist en av höjdpunkterna under 2018.

Detta år har varit utmanande och lärorikt. Vi har glädjande nog 
gjort all time high i omsättning, trots några motiga månader under 
hösten. Framgångarna kommer mycket tack vare vårt tydliga 
säljfokus.

Vi har även lyckats skapa en personalkultur där vardagen bygger 
på tillit. Vi är ett dynamiskt team där allas värde och roller är tydliga 
vilket skapar en tillsammans-känsla, drivkraft och stolthet. Vi är så 
stolta över vårt varumärke: En kvalitativ mötesplats som bidrar till 
bättre möten och ger förutsättningar för innovativa och hållbara 
organisationer. 

Bakom detta ligger tydliga strukturer, rutiner och kommunika-
tion. Det kan låta både givet och klyschigt, men det måste finnas på 
plats för att en organisation ska växa.

Det har även varit stort fokus på kompetensförsörjning för att 
rusta oss mot framtiden och dess förändringar. Kort sagt: Vår Gård 
har fokuserat på våra medarbetare, på möten mellan människor 
medan vi är väl rustade digitalt.

DET MEST UTMANANDE har varit att balansera mellan affär och vik-
ten av att bygga långsiktig hållbar verksamhetsstyrning. Den ena ska 
leverera direkt medan den andra kräver resurser och stort tålamod. 

Jag tror mycket på lönsamhet i det långsiktiga. Man måste satsa 
för att kunna skörda, men man måste göra hållbara, medvetna och 
kloka val. 

Under 2019 ser jag fram emot att fortsätta utveckla Vår Gård och 
genomföra den förändringsresa som behövs för att möta framtida 
behov inom möten och samhällsutveckling. Tillsammans gör vi 
skillnad!”  ■

68

» JAG VÅGAR VARA EN 
ANALOG LEDARE«

VD - ORD |  KADI UPMARK, VÅR GÅRD
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 Tillväxt måste vara grundfundamentet  
i all typ av handel. Det har dock länge 
varit kooperationens utmaning. Nu har vi 
äntligen en tydlig strategi för tillväxt som 
ska ge lönsamhet. Än syns förändringarna 
inte i någon större utsträckning på nedersta 
raden, men vi tar också stora kostnader för 

att investera oss in i framtiden. Sammantaget har vi börjat 
röra oss i rätt riktning och visat på förmågan att följa den plan 
vi har.

Tiden är förbi när vi hade kunder som alltid handlade på 
Coop – eller Konsum som det hette då. Även de som är lojala 
våra värderingar handlar hos andra kedjor beroende på hur 
deras vardag ser ut – kanske ligger konkurrenten i direkt an-
slutning till arbetet? Ett exempel på hur allt förändras är att 
Coop är marknadsledande i två kommuner i Stockholm, varav 
den ena är höginkomstområdet Danderyd, tvärtemot mångas 
fördomar om vilka som handlar kooperativt. Det beror på att 
området har en riktigt bra butik med engagerad personal och 
ett utbud som motsvarar just de kundernas efterfrågan.

Så bra ska vi vara överallt, både online och i fysisk butik. 
Den snabbaste tillväxten i dag är den som sker online eller hos 
stora omnikedjor, där de olika kanalerna samverkar sömlöst. 
Kan vi utveckla vårt koncept med bra helhetserbjudanden så 
skapar det mer lojalitet och viktig tillväxt. Coop  har ett gyllene 
tillfälle precis här och nu att ta tillvara på. 

ROLIGAST HAR VARIT att summera året och kunna konstatera 
att vi är på rätt väg. Coop Sverige AB har fattat viktiga strate-
giska beslut i stora frågor där utgångspunkten hela tiden har 
varit: ”Vad är bäst för Coop – totalt sett?”. Det har resulterat 
i en rad konkreta aktiviteter med bas i en gemensam strategi 
för Coop i Sverige. 

För mig personligen är det roligt att vara tillbaka i daglig-
varuhandeln. Jag trivs med pulsen i branschen och att erbjuda 
bra mat till bra priser. Just nu har vi mycket att vara stolta 
över. Jag är imponerad av förändringsviljan och engagemang-
et hos alla. Vi har fått igång tillväxten och tagit ansvar för arvet 
att kooperationen inte tagit tag i nödvändiga omstrukture-
ringar och investeringar. I dag ryggar vi inte för det svåra.

Nu återstår att bli en ännu bättre dagligvaruaktör för att 
komma ikapp – och gå om – våra konkurrenter.” ■

Coop har ett 
gyllene till
fälle precis 
här och nu.”

’’
» VI HAR MYCKET ATT 
VARA STOLTA ÖVER«

VD - ORD |  MAGNUS JOHANSSON, COOP SVERIGE AB

MAGNUS JOHANSSON

vd Coop Sverige AB
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» VI SKA SPRIDA  
MATGLÄDJE«

Nästa steg är 
att utmana 
Maxi.”

 N är Coop Butiker och Stormarknader, CBS, 
lämnade 2017 var vi ett omoget bolag med 
stora behov av att lära oss vad fristående 
betydde. Nu är vi ett starkt bolag med tydliga 
processer och vi lämnar ännu ett år bakom oss 
med svarta siffror. Alla har gjort ett jättebra 
jobb och allt som ska vara omställt är omställt.

Ett av våra fokusområden har varit Stora Coop. Vi har gjort 
en omfattande genomlysning och fattat viktiga strukturella 
beslut. I Stora Coop har vi en utmaning, men det positiva är att 
vi förstår vad utmaningen är och vi har kunnat ringa in var vi ska 
etablera, vilka butiker vi ska behålla och vilka som ska avvecklas. 
Vi har stängt olönsamma butiker – även ”heliga kor” som man 
tidigare inte velat röra trots olönsamhet.

Nästa steg är att våga utmana Maxi genom att bli bättre på 
pris, erbjudanden och utbud.

Under året har vi även säkrat en bra organisation som leder 
CBS och vi har ett större antal distriktschefer som kan lägga 
örat mot rälsen och är nära kunder och butiker runt om i landet. 
Just detta har varit ett tydligt mål under 2018 och kommer att 
fortsätta vara det under 2019. Ett exempel är att Coop Butiker 
och Stormarknader har påbörjat en modernisering av hur vi 
kommunicerar med butikerna.

Vi måste bli snabbare och tydligare och arbeta enligt devisen 
Förstå lokalt – agera gemensamt. Nu har vi fått till en tydlig styr-
ning och alla processer är på plats, vi har en bra grund att stå på.

DE STÖRSTA UTMANINGARNA har varit att säkra långsiktig 
talangutveckling och successionsordning. Vi har därför tittat 
mer på effektiva scheman och bemanning för att bli så rationella 
som möjligt i våra butiker. En annan utmaning var att vi nådde 
stora framgångar under våren, men tappade på hösten på grund 
av att vi släppte en hel del butiksdrift under våren, vilket vi var 
tvungna att jobba tillbaka. Det är en lärdom att ta med sig under 
2019. Butiksdriften är alltid grunden till framgång.

Överlag har vi påbörjat en kulturförändring där våra kunder 
och medlemmar sitter i förarsätet. I slutänden är det viktigaste 
att vi kan underlätta deras vardag och bidra till att skapa 
matglädje. Det ska vi bland annat göra genom att erbjuda ett 
attraktivt och konkurrensmässigt pris och sortiment, något vi 
kommer fortsätta att utveckla tillsammans med Coop Sverige 
AB under 2019.” ■

’’
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CHRISTIAN WIJKSTRÖM

vd Coop Butiker  
och Stormarknader
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’’ Sprint har flera betydelser. Framför allt att 
allting går så fort när man arbetar med digita-
lisering, särskilt inom livsmedelsbranschen. 
Tillväxten ligger på runt 30 procent per år och 
här måste man ha sprintfart för att hänga med. 
Det är bättre att göra fel, och snabbt göra om, än 
att inte agera alls.

En annan betydelse syftar på vårt sätt att jobba med storsats-
ningen på Coop Online. Vi arbetar i korta sprintar: intensivt 
och snabbt. Det är fart på mitt team, vi är ”sprintiga” allihopa!

Året har varit fantastiskt händelserikt. Vi har byggt om hela 
sajten och installerat personalisering på den, ökat kommu-
nikationen kring coop.se, vi har integrerat kundtjänsten mer 
med verksamheten, påbörjat konceptet att hämta beställd 
mat i butik, öppnat nya plockbutiker – och vi får inte glömma 
den nya appen. Mer än hälften av vår digitala trafik går nu-
mera till mobilen. Jag gör själv i princip alla mina köp i appen.

Det bästa har varit all energi och ambition. Jag älskar den 
här digitaliseringsresan och vad den betyder för kunden. 
Och jag är så stolt och tacksam över medarbetarna på Coop 
Online. Det är viktigt att folk har tryggheten och förtroendet 
att använda sin kompetens och våga testa nya saker.

EN DIGITAL BUTIK innebär andra sätt att jobba på och kunden 
beter sig annorlunda. Det är en konst i sig att springa fort och 
tänka digitalt och samtidigt passa in i vanliga processer och 
system. Ibland är det som att få en liten racerbåt och en stor 
tanker att matcha varandra. 

Men just denna kombination är vårt ess i rockärmen. Coop 
har något för alla! Det finns kunder som bara är analoga och 
andra som bara är digitala. Men de flesta kommer att handla 
på båda sätten. Vi ska bli bäst på det helhetserbjudandet och 
jag brinner för att få ihop det. Vi är ett Coop som gör varandra 
bättre och vi ska få till branschens bästa kundupplevelse. 

Det som också känns väldigt bra är att det här är en gemen-
sam Coop-satsning. Att satsa online är inte något för bara 
en avdelning, det här är en gemensam strategi som måste 
genomsyra hela organisationen. 

Nu ser jag fram emot lanseringen av vår nya tekniska 
plattform som ger oss bättre förutsättningar att växa. Sedan 
längtar jag efter att rulla ut Hämta-erbjudandet i stora delar 
av Sverige. Då börjar det på riktigt!” ■

CATRIN FOLKESSON

vd Coop Online

» ÅRET HAR VARIT 
FANTASTISKT«

VD - ORD |  CATRIN FOLKESSON, COOP ONLINE
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branschens 
bästa kund
upplevelse!”
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»»DJUPFRYST SPENAT  20 år innan frysboxen 
blir standard i svenska hem, lanserar KF:s 
fruktindustri i skånska Björnekulla djupfryst 
mat i butikerna. Första varorna ut är bär och 

spenat, som följs av torsk 1949, 
apelsinjuice och kyckling 
1952, fiskpinnar 1956,  
kåldolmar 1957 och  
pizza 1959. 

»»TRIPP-TRAPP-TRULL  En utdragbar barnsäng, signerad 
Sigrun Bülow-Hübe, blir en av KF:s populäraste ”folk-
möbler”. Den ingår i en satsning på ett billigt och praktiskt 
basmöblemang för trångbodda barnfamiljer – och banar 
av bara farten väg för funktionalismen i Sverige. I samma 
anda utvecklar KF sitt sortiment av heminredning, glas, 
porslin och köksgeråd.  

»»JUVEL KAKMIX  Att enbart behöva tillsätta vatten när man ska baka låter som 
en dröm. Men kan något så enkelt verkligen kallas hembakt? Det är först när KF 
backar ett steg och lanserar en kakmix som också kräver ägg, som misstänksam-
heten viker och succén är ett faktum. 

Nu är det hjul igen! Efter nästan 100 år har hemkörning gjort comeback 
hos KF. Men historien är full av många andra smarta tekniksprång.  

Vad hade vi till exempel varit utan konservburken,  
varukorgen och kakmixen? 

TEXT PETTER KARLSSON  RESEARCH MICHAEL HAGSTRÖM

100 år av  
tekniksprång

1948

19
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»»RÖNTGADE FÖTTER  
Visst, det låter som en 
bra idé: ”Röntga fötterna 
i butiken, så vet du vilka 
skor som passa.” Speciellt 
kan det hjälpa föräldrar 
att välja storlek till barn 
som själva är för små att 
ge besked. Men pedo-
skopet, uppfunnet 1919 av 
en amerikansk läkare, är 
succén som kommer av sig 
när det i efterhand kom-
mer rapporter om att dess 
”strålande egenskaper” 
inte enbart är av godo.

»»KONSERVERAD MAT  Konservburken såg 
visserligen dagens ljus redan 1810, men 
när KF lanserar den som den yrkesarbe-
tande kvinnans bästa vän blir den snabbt 
folkkär. Falukorv, fläskkorv, stångkorv och 
lungmos, som tidigare var de populäraste 
charkvarorna, får konkurrens av burkar 

med färdiglagad husmanskost som bara 
behöver värmas. 

»»BUTIK PÅ HJUL 

 Kört för hemmafrun 
att ta sig till mat-
butiken? Det löser 
en handelsman  
i Örebrotrakten, 
som blir först i landet 
med att leverera 
färsk fisk från KF 
direkt till kundens 
dörr. 

»»GATOR AV GUMMI   
En träbro över floden 
Viskan blir först i landet 
med gummibeläggning som 
klistras fast för att minska 
oljudet från trafiken. Det 
är KF:s fabrik i västgötska 
Viskafors som gör tester 
på hemmaplan, vid sidan 
av sin produktion av bland 
annat ishockeypuckar 
och sommarskor. Första 
kunden blir Stockholms 
stads hamnstyrelse.

»»SITTANDE KASSÖRSKOR  KF-ingenjören 
Stig Wiberg har sparat många ryggar med fif-
figa ergonomiska uppfinningar som ”hängbar 
trådhylla” och ”stjälphylla”. Nu bygger han en 
speciell stol för snabbköpskassörskor. Varför 
jobba stående, när man kan sitta?

1923 1929 1930

1936

»»SYNTETISKT TVÄTTMEDEL  Tvålflingor hade 
länge varit tvätterskans bästa vän. Med det 
syntetiska Sulfo slår KF-ägda Henkel Helios  
i Midsommarkransen dock knock på konkur-
renterna. Riktpriset är en krona paketet – 
hälften så billigt som många andra tvättmedel.  

Fisk på hjul. Trendigt både 1923 och 2018.

Anna-Britt Agnsäter.

1949 19551951 1953

Anna-Britt Agnsäter, chef för KF:s 
provkök, återkommer från en studieresa 
till USA med insikten att hennes manus 
till ”Vår kokbok” redan är föråldrat. Raskt 
lanserar hon recept som kräver både stek-
termometer och den fyrdelade måttsatsen. 

Nej, det duger 
inte längre med 
luddiga begrepp 
som  ”nypor” och 
”finger varmt”.



»»AUTOMAT FÖR 

 TVÄTTMEDEL  Gröna 
Konsums miljörapport 
“Sila kamelerna!” slår 
fast att förpackningar 
är en av fem skadliga 
”kameler”. Konstfack-
studenten Anna Agger 
får då i uppdrag att designa en 
påfyllningsautomat för varor i lösvikt, framför allt 
Änglamarks tvätt- och diskmedel. Flaskorna är 
specialdesignade och säljs för en tia styck.

1957 1962

Det hävdade finansminister Gunnar Sträng på 
50-talet. KF lyssnar lyckligtvis inte på denna 
profetia, utan installerar sin första dator – en 
RCS 301, stor som ett bandymål – på huvud-
kontoret.

Det behövs bara  
två  datamaskiner  
i världen, och ingen  
av dem i Sverige.”

78
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»»PALLEN SOM RULLAR 

 Att lyfta och kånka runt 
tunga varor har länge 
slitit hårt på personalens 
kroppar. Ingenjör Åke 
Sjöblom uppfinner nu 
en speciell rullpall, som 
kan kombineras med en 
bakgavelhiss på en lastbil. 
Konceptet utvecklas 
vidare av kollegan Stig 
Wiberg i form av en 
lättflyttad trådkorg för 
stapelvaror som mjölk, 
mjöl, tvättmedel, ägg och 
bröd. 

1997

KF ÅRSREDOVISNING  2018

»»BÖCKER PÅ NÄTET  120 000 titlar erbjuds när då 
KF-ägda Akademibokhandeln, landets största bok-
handel, ger sig ut på internet. Priserna är desamma 
som i butikerna.

»»BETALA MED KORT  Efter några trevande försök – bland annat i småländska 
Vaggeryd, där medlemmarna får fem procents rabatt om de betalar med 
Konsumentföreningens eget kort – lanseras betalkortet MedMera på bred 
front i Stockholm och Västerbotten. Tre år senare införs premieprogrammet 
”En krona, en poäng”. 

19
95

1984

»»LÅNGLIVADE LYSRÖR  Sedan 1931 har KF tillverkat egna (och billigare) 
glödlampor i Lumafabriken i Hammarby. Nu lanserar man Luma Long Life, ett 
lågenergilysrör med tre gånger så lång livslängd som standardlysröret. 

Åke Sjöblom.

21 år efter  
premiären.
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»»HUVUDET PÅ SPIKEN  
Nej, Ikea är inte ensamma 
om tanken att kunden 
själv ska bygga sina möb-
ler ur platta paket.  
På 60-talet skapar KF 
”gör det själv-produkter” 
som lagerhyllan Nisse, 
sittmöbeln Mjukis och 
hörnsoffan Laban.  
Nu lanseras ”Spika”, en 
möbelserie som monte-
ras ihop av färdigsågade 
träfiberskivor och säljs  
i 1,3 miljoner enheter. 

»»VARUKORGEN  ”Jakten på plastens själ” heter ett 
utvecklingsarbete som leds av Sven-Eric Juhlin på  
Gustavsberg. Förutom nya muggar, serviser, till-
bringare och skivställ, skapar han detta år ”urkorgen”, 
som trots sin lätthet rymmer 20 liter och klarar 20 kilo. 
Handtagen kan fällas ned så att korgen blir stapelbar.
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99

»»SJÄLVSCAN-

NING  Första försöken 
med självscanner i en 
svensk butik lanseras på B&W 
i Bromma. Den kallas ”Shop&Go” 
eller ”Shop Express” och inom ett 
halvår har 20 000 svenskar vant 
sig vid att själva räkna ut värdet på 
sin varukorg.

»»STRECKKOD  KF blir i samband med lanseringen av 
det blåvita konceptet först i landet med streckkod. 
Skälet är främst att kassörskorna ska slippa lyfta, vrida 
och vända så mycket på varorna. Men den så kallade 
EAN-märkningen innebär också att varje förpackning 
hädanefter talar samma europeiska ”kodspråk”.

2017
»»DEN SMARTA NÄTKASSEN  Nästan ett sekel 

efter att matbilar börjat leverera varor direkt till 
kundens dörr, gör hemkörningen comeback. 
Nu kallas den Smartkassen och beställs genom 
några enkla klick på datorn. En cirkel är sluten!

Laban.
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dör av kemikalier eller för att vi har fiskat 
upp dem. Alla frågor måste hanteras 
samtidigt när vi fattar beslut. 
Varför behövs din enhet?

– Vi kvalitetssäkrar att det finns rutiner 
så att man har säker mat. Vår kompetens 
behövs för att organisationen ska kunna 
ta sig mot en hållbar utveckling. Ibland 
dyker det upp en diskussion om att 
hållbarhetsenheter inte behövs eftersom 
miljöfokus bör integreras i hela verk-
samheten. Men det här är en av de mest 
komplexa frågorna som företag jobbar 
med och de kräver stor kompentens. Där- 
emot behöver man se till så att andra 
inom organisationen också kan arbeta 
med detta, så att vi blir mer som en stöd-
funktion.
Vad är era mål för 2019?

– Vi vill titta på hur 
sortimentet hela tiden 
blir mer hållbart – och 
även ta oss an vår egen 
miljöbelastning in-
ternt när det gäller till 
exempel transporter. 
Vi måste också se över 
vår egen kommunika-
tion. Coop är väldigt 
duktiga på att föra 
fram ett miljöbudskap, 
men det håller inte 
alltid ihop. Vi kan inte 
både kampanja för att 

– Jag tror att jag har ett extremt driv 
framåt, är kreativ, tycker det är roligt att 
leka och att få med mig andra. Dessutom 
blandar jag de egenskaperna med mycket 
struktur. Och så är jag nyfiken – just nu 
är det så roligt att träffa olika forskare 
som är duktiga på hållbarhet kopplat till 
livsmedel. 
Hur leker man med hållbarhet?

– Det finns massor av sätt att göra det 
allvarliga roligt! Jag har till exempel 
skapat ett stort Jengaspel som visar hur 
instabilt tornet blir när man tar bort 
olika ekosystem. 
Utöver dina utnämningar är Coop  
klassat som Sveriges hållbaraste varu-
märke. Finns det någon risk att ni lutar 
er tillbaka och blir för nöjda? 

– För mig är det absolut inte så.   
Det finns otroligt 
mycket som vi måste 
göra för att mänsk-
ligheten ska kunna 
ha ett bra liv på den 
här planeten. Jag är 
stolt över vad som har 
åstadkommits, men jag 
är aldrig nöjd. Aldrig. 
Just nu handlar det 
om att springa fortast. 
Man måste dessutom 
fokusera på helheten  
– hela tiden! Det spelar 
ingen roll om fiskarna 

MÄKTIGT NYTILLSKOTT
»»ÅLDER: 47.
»»BOR: I Stockholm.
»»FAMILJ:  Make och två barn, 17 

och 14 år.
»»AKTUELL: Chef för Coops ny- 

bildade enhet Hållbarhet & Kva-
litet. Hon har tidigare, i egenskap 
av hållbarhetschef på Riksbyggen, 
blivit utsedd till Sveriges bästa håll-
barhetschef. Hon har även varit 
med på listan över Mäktigast  
i Hållbarhetssverige.

man ska äta mindre kött och köpa billig 
nötfärs. Slutligen så ska vi stötta fören-
ingarna att fortsätta det fina arbete som 
de gör. Där vill jag fokusera mycket på 
att hitta rutiner så att föreningarna kan 
utbyta erfarenheter kring goda exempel 
som solceller och laddstolpar.
Vad är fördelarna med kooperativt 
ägande när man pratar om miljö?

– Kooperation har större förutsätt-
ningar att nå en hållbar utveckling – 
förutsatt att den anammar tanken att vi 
finns för att skapa bra saker för kunder 
och medlemmar. Då ser man mer eko-
nomi som ett medel, till skillnad från ett 
aktiebolag där ekonomin är målet. Därför 
är kooperationer ofta bättre på att göra 
framsteg inom de här frågorna. Det finns 
en snällhet i kooperationen som jag tillta-
las av. Men man kan inte vara snäll utan 
att vara riktigt stark. Jag vill se ett Bamse-
företag där effektiviteten är extremt 
viktig och där man använder vinsten till 
att skapa bra lösningar för framtiden. 
Vilken fråga är den viktigaste just nu?

– Konsumtionen måste ner. Vi behöver 
hitta kvalitet i det vi handlar och behålla 
sakerna längre. Välbeställda personer 
som handlar miljömärkta varor, men 
som handlar mycket, kan ha en högre 
belastning än en låginkomsttagare som 
handlar ”sämre”, men färre, varor. Åter-
igen: Det är helheten som räknas. ■

 TERRI HERRERA

HEJ, CHARLOTTA  
SZCZEPANOWSKI!
Hur blir man Sveriges bästa hållbarhetschef?



KF ÅRSREDOVISNING  2018 81

FO
TO

 M
A

R
G

A
R

ET
A

 B
LO

O
M

 S
A

N
D

EB
Ä

C
K

Charlotta Szczepa-
nowski tror inte på 
pekpinnar, utan på 
att sätta upp mål 
och utmaningar för 
sig själv. ”Det är 
lättare att dra ner 
på saker än att avstå 
helt. Allt måste inte 
vara svartvitt.”
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2. Vilka möjligheter och utmaningar ser du med  
digitala satsningar under det närmsta året?

Coop är Sveriges enda kooperativa matbutikskedja, med 648  
butiker som ägs av 3,5 miljoner medlemmar tillsammans. Vi ställde 
två frågor till några av alla dem som strävar efter att Coop ska vara 

den goda kraften inom svensk dagligvaruhandel.
TEXT TINA HARR  ILLUSTRATION SUSANNE ENGMAN

ANALOGT MÖTER DIGITALT

1.  Vilken var höjdpunkten under 2018?

»»KENNETH ÖSTBERG,  ordförande 
i styrgruppen för direktanslutna 
medlemmar i KF:

1 Att vi har en stadig medlemstill-
strömning. De är också aktiva och 
vill delta i processen med att utse 
ägare. Vi har jobbat mycket med 
den frågan, bland annat har vi 
förbättrat möjligheten att rösta 
elektroniskt. För varje år som går får 
vi också in fler motioner. 
2 Jag tror på digitaliseringens 

möjligheter både vad gäller 
medlemmars chans att påverka och 
som överlevnadsfråga när det gäller 
kunderbjudanden. I dag är det inte 
en sådan stor del av handeln, men 
det kommer snart ta fart. Där 
behöver vi vara med och erbjuda de 
bästa tekniska lösningarna. Vi är en 
stor organisation med olika 
förutsättningar, särskilt mellan stad 
och land, och vi måste ha ett system 
som vi erbjuder i hela riket. 
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»»MICHAEL MÅNSSON,  

 vd Coop Karlshamn:   

1 Det finns ett stort intresse för 
miljöfrågor och det gör att vi har 
installerat solceller på taket och att 
vårt matavfall blir biogas. I år blev vi 
valda till den fjärde hållbaraste 
butiken i White Guide Green, vilket 
är ett kvitto på att vårt arbete är 
något speciellt. Vi blev även årets 
kooperativ i Blekinge och delad 
tvåa i Sverige. Anledningen tror jag 
är att vi har ett stort samhällsenga-
gemang och är en stor del av 
Karlshamn. 
2 Jag ser många möjligheter att nå 

kunder både snabbare och mer 
kostnadseffektivt, samtidigt som vi 
spar på miljön. Utmaningarna 
ligger i hur vi gör om tekniken inte 
fungerar. Nyligen låg Medlems-
punkten nere och då går kunderna 
till konkurrenten. Vi behöver 
utveckla en plan B för sådana 
scenarion. 

»»  THERESE BRÖDERMAN,   
vd Coop Bjursås/Grycksbo:                                

1 Vi har gjort viktiga investeringar 
för att öka kundnöjdheten, bland 
annat asfalterat om en av våra 
parkeringar och byggt om frukt- och 
grönt-avdelningarna. Samtliga 
medarbetare har varit på en 
utbildning där målet var att öka 
teamkänslan och positiviteten. Det är 
bland det viktigaste vi har och ska 
genomsyra allt. En annan åter- 
kommande höjdpunkt är att vi har 
återbäringen kvar för våra delägare, 
vilket är mycket uppskattat. 
2 Vi har satsat mycket på Facebook 

där vi lägger ut erbjudanden och gör 
kortare klipp. Vi ser ett jättebra 
resultat genom ett ökat engagemang 
och en ökad tillströmning till 
butikerna. Kunderna efterfrågar 
sedan flera år tillbaka att kunna 
beställa mat på nätet och sedan 
hämta en färdig kasse i butik, vilket vi 
i dagsläget inte kan erbjuda. Här 
ligger den stora utmaningen – att få 
till ett bättre samarbete mellan Coop 
och butiker i landet.

Vi frågar
f e m  c o o p - c h e f e r  o m  f r a m t i d e n
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»»MARIA RUDOLPHI,   
ordförande Coop Mitt:                                 

1 Coop Mitt:s höjdpunkt var att vi 
firade 120 år, öppnade en ny butik  
i Falun och att vi hade ett högt 
deltagande i ägarombudsvalet där vi 
landade på tredje plats i landet.
För Coop i Sverige var höjdpunkten 
att vi har börjat samverka mer, vilket 
skapat förutsättningar för att verka 
som ett enat Coop i hela landet. 
2 Vi måste klara av att knyta ihop 

butiker och online  tjänster. Kunder  
i dag vill ha både och. Vi behöver hitta 
aktiviteter som ger synergier åt båda 
håll och utveckla vår app så att den 
håller ihop det analoga och det 
digitala erbjudandet. En annan ut- 
maning är att det är ont om tid för oss 
att komma överens om investeringar 
och styrning kring de digitala sats- 
ningarna, och att få dem på plats.

»»JESPER JOSBRANT,   
ordförande Coop Norrbotten:        

1 2018 har varit ett bra år för 
Coop Norrbotten med ökad 
omsättning. Nu spänner vi 

musklerna för att på allvar ta upp 
kampen om marknadsandelarna. 

Startskottet är två nya etableringar i 
Piteå och Luleå som öppnar i september 
2019. En höjdpunkt varje år är också att 
vi successivt driver en förändring i våra 
butiker och jobbar långsiktigt med att 
minska svinnet, utbilda personalen, skylta 
om och ständigt jobba med sortimentet.
2 Rätt hanterat innebär digitala 

satsningar en enorm möjlighet att nå ut 
till medlemmar och kunder på ett snabbt 
och kostnadseffektivt sätt. Bland annat 
ser jag möjligheter med riktad och 
anpassad kommunikation. Dels kan det 
attrahera fler barnfamiljer än i dag, dels 
inspirera till större köp per gång. Ut- 
maningarna är att det är komplext och 
svårt att pricka rätt, förändringen sker så 
snabbt. En avgörande fråga för Coop är 
att få samsyn runt detta ämne.

KF ÅRSREDOVISNING  2018

Vi har börjat 
samverka mer 
inom Coop  
i Sverige.”
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KF:s styrelse

Med tanke på att det är mycket förslit-
ningsskador när man sitter i kassan hade 
det varit bra med ett kassaband som 
scannar varorna automatiskt.
Anette Nilsson

Tankesyntes, det vill 
säga att det jag tänker 
automatiskt skrivs ner 
i ett dokument. Gärna 
med en funktion som gör 
kloka inspel, konstruerar en 
powerpoint-presentation 
och även ett förslag på 
pedagogiskt upplägg.
Kenneth Östberg

Jag ser fram emot en 
uppfinning som utrotar ofri-
villig ensamhet. En av våra 
viktigaste drivkrafter som 
människor är att få tillhöra 
en gemenskap med andra, 
till exempel en kooperation.
Tommy Ohlström

Jag ser självkörande bilar 
som en riktigt spännande 
uppfinning framöver.
Tobias Täpp

Jag ser fram emot smarta 
hem där värmen ökar när 
man kommer hem, från att 
ha varit på sparlåga. Recept 
för dagens middag kom-
mer upp på en skärm, alla 
ingredienser finns eftersom 
funktionen är ihopkopplad 
med Coop som sett till att de 
varor jag beställt står  
i skåpet utanför bostaden. 
Ditkörda av kollektivtrafiken.
Ann-Kristine Johansson

En kvittoapp 
där du för in alla 
kvitton, garantier 
och viktiga 
handlingar. 
Bra för miljön 
och smidigt för 
konsumenten!
Anneli Eklöf
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HUR SER DU PÅ  
KF:S FRAMTID?

Digitala leveran-
ser av mat är en 
uppfinning som 
skulle vara revo-
lutionerande.
Maj-Britt 
Johansson-
Lindfors

Jag ser fram emot en uppfinning som minskar mat-
svinnet, knyter kunder till Coop och som ger våra 
kunder mer fritid. En Coop-app som vet vilka varor 
jag har i kylskåpet, som har koll på vad jag har handlat 
– och utifrån det ger mig tips om vad jag ska laga.
Maria Rudolphi

Teleportören – så att 
man kan resa till jobb (och 
Coop) och ändå bo på 
den plats man vill, eller 
resa massor utan att det 
påverkar klimatet alls!
Annette Andersson

Jag vill gärna ha något som ger oss ren och billig 
energi i omåttliga mängder.
Kristina Kamp

Jag vill komplettera 
Shop Express med  
ett enklare system.  
Produkter jag handlar 
hos Coop ska debi-
teras direkt och kunna 
följas i min app när jag 
är i butiken.
Jan Johnsson

Koldioxid-
dammsugaren.
Stig Nilsson

Utveckling av solenergin så att den kan ge 
värme, ljus och kyla i våra fastigheter och 
driva våra fordon på land, till sjöss och  
i luften på ett hållbart sätt.
Britt Hansson

Det behövs 
bra lösningar 
som kraftfullt 
driver hållbar 
konsumtion.
Håkan Smith

VILKEN FRAMTIDA UPPFINNING 
SER DU MEST FRAM EMOT?



STINA JOFS 

är  redaktionschef på Vi.
stina.jofs@vi-tidningen.se

m e d  lot ta  l u n d g r e n

Mat är inte vilken  
vara som helst

 N
orumstorg, Hisingen 1979. 
Inomhustorget i förortens 
centrum erbjöd två matbutiker 
att välja mellan. Till vänster 
om entréns dubbeldörrar låg 

Konsum där vi i min familj handlade. Till 
höger det rödgula Ica, inuti vilket jag vid 
fyllda åtta år ännu aldrig satt min fot.

När jag frågade föräldrarna varför vi 
aldrig köpte mat där hade de rullat med 
ögonen och blåst ut luft genom näs-
borrarna som om frågan i sig var absurd; 
i vår familj handlade man på Konsum 
och därmed var det otänkbart att rycka 
loss en kundvagn med rött handtag och 
skramla in hos konkurrenten på höger-
flanken.  Valet var gjort, lojaliteten låg hos 
kooperationen och vad det var för dålig-
heter som pågick bland hyllorna inne på 
den andra affären kunde mina systrar 
och jag bara fantisera om. Antagligen en 
bultande blandning av allt möjligt kul och 
fult som mina föräldrar inte gillade: godis 
mitt i veckan, dragspelsmusik, tidningar 
med nakna tanter, Gösta Bohman, ”travet” 
och utsugning av tredje världen till exem-
pel. Samt en och annan matvara såklart, 
speciellt ost till pangpris, det hade jag sett i 
reklambladet som varje fredag bladades in 
i morgontidningens lokalbilaga. 

”Reklam för pangpris” mumlade 
föräldrarna och gjorde sina blåsljud med 
näsorna. Som om mat var som vilken an-
nan vara som helst. 

MAT VAR EN ALLVARLIG SAK hemma hos 
oss, mat var ideologi och en sorts ständigt 
pågående berättelse om vilka vi var eller 
i varje fall försökte vara. Den blåvita lim-
pan LIMPA var kanske inte den godaste 
limpan ens enligt föräldrarna, men  

precis som de själva 
hade LIMPA något 
andra limpor sak-
nade, nämligen 
integritet.

Långt 
senare skulle 
jag förstå att 
preferensen för 
butiken till  
vänster handlade 
om något större 
än att köpa ost 
till pangpris eller 
avstå från samma sak. 

När det gällde mat krävde föräldrarna 
att få identifiera sig som medlemmar, inte 
som kunder. Fyrtio år senare tycker jag 
fortfarande att det är en respektabel håll-
ning. Mat är inte vilken vara som helst.

INTEGRITET ÄR EN sällsynt egenskap, 
antagligen för att den strider mot det 
mesta vår samtid belönar: flexibilitet, 
adaptionsförmåga, trendkänslighet och 
ständig medial närvaro. Ordet har en re-
serverad klang och leder associationerna 
till avståndstagande; en ovilja att anpassa 
sig, spela med och göra sig smidig för om-
givningen. När begreppet väl används är 
det oftast för att beskriva tjuriga kändisar 
som ledsnat på att ge intervjuer, mer  
sällan för att definiera företag och orga-
nisationer. Antagligen för att integritet är 
en besvärlig förhand-
lingspartner och 
heller inte kan petas 
in i en verksamhets-
beskrivning efter 
hand. Men också 
för att det kan ha 

ett högt pris att veta vem man är och vad 
en sådan figur måste välja bort. Värdet 
ligger på ett annat plan än sådant som kan 
utläsas i ett bokslut – integritet ger livet 
och verksamheten riktning och mening.  

JAG RINGER FÖRÄLDRARNA för att 
önska dem gott nytt år och tacka för den 
Vi-prenumeration mamma förnyar år 
efter år. Det är hon som svarar, det är det 
alltid. Vi jämför antalet centimeter snö  
i Stockholm och Göteborg och pratar om 
våra respektive planer för den kom-
mande odlings sä songen; det är dags att 
beställa fröer. Mamma ska satsa på svart-
kål i år, jag ska prova några nya sorters 
tomater i växthuset. Innan vi lägger på 
frågar jag om hon och pappa fortfarande 
handlar på Konsum. 
Det blir tyst i luren. 
Sedan hörs ett 
ogillande näsljud. 

”Vilken konstig 
fråga, vad skulle vi 
annars göra?” ■

Till sist
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LOTTA LUNDGREN 
är tv-kock i Coops reklam.

LIMPA 
hade något 

 andra  limpor 
 saknade, 

nämligen 
integritet.”
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VI HAR ETT 
RESULTAT

65 SIDOR OM ÅRET SOM GICK

Härnäst
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 Kooperativa Förbundet, KF, 
är ett förbund i form av en 
ekonomisk förening med 
konsumentägda företag och 

föreningar som uppdragsgivare. KF har 
som syfte att skapa ekonomisk nytta till 
de enskilda individer som är medlemmar 
och samtidigt göra det möjligt för med-
lemmarna att genom sin konsumtion 
bidra till en hållbar utveckling för männ-
iskor och miljö. En idé som sammanfat-
tas i verksamhetsidén ”Tillsammans gör 
vi en bättre affär”.

Medlemmarna i KF består av direkt-
anslutna medlemmar, 30 konsument-
föreningar, 6 OK-föreningar, Fonus samt 
Folksam Sak och Folksam Liv. KF är 

 innebärande att ramar och finansiella 
mål sätts för respektive verksamhet. 
De ramar och finansiella mål som 
KF ställer på respektive dotterbolag 
beskrivs i sk ägardirektiv.  I dotter-
bolagens respektive styrelse har en 
ledamot från KF tillsatts som har ett 
särskilt ansvar för att ägardirektivet 
implementeras i bolagens strategiska 
och operativa planer. Ägaransvarig 
rapporterar till KFs VD och ansva-
rar för uppföljning av respektive 
verksamhet. KFs uppgift är att ut-
veckla den konsumentkooperativa 
 dagligvaruhandeln och arbeta för att 
verksamhetsidén förverkligas. Instru-
mentet för detta är ägardirektiven.

VERKSAMHETEN

KF EKONOMISK FÖRENING

DAGLIGVARUHANDEL

Coop Butiker & 
Stormarknader AB

Coop Online AB
Coop Sverige AB
Coop Logistik AB

BANK

MedMera Bank AB

FASTIGHETER

KF Fastigheter AB

KONFERENS & MEDIA

Vår Gård  
Saltsjöbaden AB

Vi  Media AB

Sveriges enskilt största kooperativa för-
bund räknat till antal medlemmar. Bara 
genom de 30 konsumentföreningarna 
och de direktanslutna medlemmarna   
i KF samlas över 3,5 miljoner konsu-
menter.

KFs verksamhet bedrivs via dot-
terbolag, 2018 sysselsatte koncernen i 
medeltal  4 809 (4 811) anställda, varav  
2 521 (2 538) kvinnor och 2 288 (2 273) 
män. Under 2018 har följande funktio-
ner ingått: VD, förbunds-, ekonomi-, 
varumärkes- och juridikstab samt stab 
för kooperativ styrning och risk & com-
pliance. 

KFs roll är att vara ägarbolag för 
de bolag som ingår i koncernen 

KF : s  v i c e  v d  o c h  c h e F s j u r i s t  
a n d e r s  da h lq u i s t - s j ö b e r g  o m …

Förvaltningsberättelse
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Verksamheten bedrivs inom följande 
områden:

DAGLIGVARUHANDEL

»»COOP SVERIGE ansvarar för varu inköp, 
kategoristyrning och varuförsörjning 
gentemot 648 Coop-butiker som drivs av 
Coop Butiker & Stormarknader och av 
konsumentföreningar. Därutöver ansva-
rar Coop Sverige för medlemsprogram, 
formatstyrning och marknadsföring 
för samtliga Coopbutiker. Coop Sve-
rige tillhandahåller även tjänster inom 
ekonomi, kommunikation, HR, hållbar-
het, säkerhet samt IT till andra KF-bolag 
såväl som till konsumentföreningar.
»»COOP BUTIKER & STORMARKNADER 

bedriver dagligvaruhandel i 231 egna 
 butiker under varumärket Lilla Coop, 
Coop och Stora Coop. Verksamheten 
är främst koncentrerad till Stockholm, 
Mälardalen och sydöstra Sverige. 
»»COOP ONLINE ansvarar för samtliga 

Coop-butikers e-handelsverksamhet, 
innefattande affärsutveckling, IT-platt-
form och marknadsföring. Coop Online 
erbjuder även e-handel på ett antal orter, 
i samarbete med konsumentföreningar 
och Coop Butiker & Stormarknader.

FASTIGHETER 

KF Fastigheter utvecklar, förädlar och 
avyttrar fastigheter. Fastighetsportföljen 
består av förvaltningsfastigheter, större 
utvecklingsfastigheter och markin-
nehav.  Den egna fastighetsportföljens 
marknadsvärde beräknas uppgå till ca 1,4 
miljarder kronor.  

BANK 

MedMera Banks uppdrag är att leverera 
medlemsnytta till kunderna och affärs-
nytta till butikerna genom att tillhanda-
hålla effektiva lösningar inom området 
finansiella tjänster. Bland produktutbu-
det finns kontokorts- och låneprodukter 
för privatpersoner samt ett inköpskort 
för juridiska personer. Banken har även 
som uppdrag att hantera och adminis-
trera kortinlösenaffären för hela konsu-
mentkooperationen.

KONFERENS & MEDIA

»» VÅR GÅRD SALTSJÖBADEN

Vår Gård är en högprofilerad konferens-
anläggning belägen i Saltsjöbaden nära 
Stockholms city. Vår Gård har under 
ett flertal år erhållit utmärkelser för sin 
service och kundnöjdhet  vilket tydligt 
visar på verksamhetens höga kvalitet 
och framgångsrika kunderbjudande.  De 
utmärkelser Vår Gård och dess personal 
erhållit är bl a: 
»»Årets bagare
»»Årets mötesplats 
»»Årets möteskock 

»» VI MEDIA

Vi Media producerar och ger ut Tid-
ningen Vi, ett magasin om kultur och 
samhälle och Vi Läser, ett magasin om 
böcker. Företaget driver även uppdrags-
publiceringsverksamhet samt rese- och 
eventverksamhet. Ett av flera bevis på 
verksamhetens höga kvalitet är att Vi 
Media och dess personal vunnit ett fler-
tal priser bl a:

»»Årets omslag och årets foto grafi 
för Vi Läser samt årets journalist för 
Tidningen Vi på tidskriftsgalan 2015
»»Årets AD på tidskriftsgalan 2016.
»»Årets tidskriftsevent på tidskrifts-

galan 2017, där bolagets vd även erhöll 
Sveriges Tidskrifters Stora Pris. 
»»KFs årsredovisning, som Vi Media 

producerar, utnämndes till den bästa i 
sin kategori på Publishing-galan 2017.  ■

KF har som  
syfte att skapa 
 ekonomisk nytta 
till de enskilda 
individer som är 
medlemmar.” 
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 U nder 2018 har KF stärkt 
sin ställning som renodlat 
ägarbolag. Under året har en 
modell för finansiell stabi-

litet implementerats, en ny risk- och 
compliance-funktion etablerats, samt 
regelverket GDPR och ett styrsystem för 
uppföljning av ägardirektiven införts.

Nedan specificeras de mest väsentliga 
projekten:

Projekt Projektmål

Ägarstyr-
ningsmodell

Modell för uppföljning av finansiella 
mål och övriga krav i ägardirektiven 
har tagits fram. Uppföljning sker i form 
av en instrumentpanel som löpande 
rapporteras till KFs styrelse.  

Riskidenti-
fierings- och 
riskhanterings-
processer

Modell för riskidentifiering och 
riskhantering har utvecklats. Modellen 
har i ett första steg implementerats 
i koncernbolagen och i de största 
konsumentföreningarna.

Implemente-
ring av GDPR

Regelverket GDPR har imple-
menterats i koncernens samtliga 
rörelsedrivande bolag. Samtidigt 
har organisation för uppföljning och 
förvaltning införts.

Varumärken Förstudie Medlemsnytta startades 
under 2018, i syfte att tydliggöra 
fördelarna med medlemskapet i Coop 
och konsumentföreningen.  

Under 2018 har även ett flertal digitalise-
ringsprojekt genomförts i våra dotter-
bolag, främst kan följande nämnas:
»»Coop Online påbörjar utveckling av ny 

plattform för e-handel.
»»Vi Media antar en digitaliserings-

strategi och upphandling av plattform 
påbörjades i januari 2019.

»»Coop Sverige genomför en förstudie  
i syfte att byta ut ett flertal centrala 
 system i verksamheten.  

Inför 2018 erhöll KF i uppdrag att 
verka för utveckling av kooperativ 
verksamhet. Detta resulterade i att KF, 
tillsammans med bl a HSB, Riksbyggen 
och LRF, startade den ekonomiska fören-
ingen Svensk Kooperation. Under året 
har KF deltagit i arbetet med att utveckla 
en ny kod för föreningsstyrning tillsam-
man med andra kooperativa företag.

2018 har varit ett år som präglats av 
utveckling och förändring i våra verk-
samheter samtidigt som ett flertal affärs-
utvecklingsprojekt bedrivits.

Utöver det som nämnts ovan vill vi 
framhålla följande händelser under 2018 
och inledningen av 2019:
»»Anders Sundström avgick som ord-

förande i KF ekonomisk förening på 
stämman i april 2018. Till ny ordförande 
valdes Tommy Ohlström som samtidigt 
avgick som VD i moderföreningen.
»»Coop Butiker & Stormarknader blev ett 

självständigt affärsområde från och med 
den första januari 2018.
»»Coop Online bildades i januari 2018 och 

tar över e-handelsverksamheten från 
Coop Sverige och från Coop Butiker & 
Stormarknader.
»»MedMera Bank slöt avtal med Enter-

card om överlåtelse av kortverksam-
heten. Överlåtelsen genomförs under 
första kvartalet 2019.
»»Marie Nygren rekryterades som VD till 

KF ekonomisk förening. Marie tillträder 
till sommaren 2019. ■

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Under 2018  
har även ett  
flertal digitali
serings projekt 
 genomförts i våra 
dotterbolag.”
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»»Koncernens nettoomsättning uppgick till 33 223 mkr 
(32 690 mkr).  Omsättningsökningen om ca 530 mkr be-
ror i huvudsak på ökad omsättning i grossistverksamhe-
ten, ca 650 mkr. Mellan 2017 och 2018 har omsättningen 
påverkats negativt med ca 180 mkr genom försäljning av 
verksamheter inom KF Invest, där omsättning i försålda 
verksamheter ingick t o m tillträdet 2017.

Omsättningstappet mellan 2014 och 2015 beror 
främst på avyttringen av Akademibokhandels-gruppen 
och på  avyttringen av 79 butiker från Coop Butiker & 
Stormarknader till konsumentföreningarna Coop Mitt 
och Coop Väst.
»»Rörelseresultatet för KF-koncernen uppgick till 162 

mkr (255) och resultat efter finansiella poster uppgick till 
298 mkr (326). Årets resultat uppgick till 283 mkr (330). 

Koncernens rörelseresultat har framförallt påverkats 
av förluster inom e-handelsverksamheten, ca 80 mkr och 
minskade realisationsvinster, ca 70 mkr. Rörelseresul-
tatet i butiks- och grossistverksamheten har förbättrats 
med ca 80 mkr, jämfört med föregående år.

Förluster inom e-handelsverksamheten beror främst 
på utveckling av ny e-handelsplattform, kostnader 
relaterade till hemleveranser samt ökade marknads-
föringskostnader. 

Realisationsresultatet uppgick till 238 mkr (311) och 
avser i huvudsak reavinster från fastighetsförsäljningar 
inklusive försäljningar inom delägda fastighetsbolag. 
Totalt uppgick realisationsvinster från fastighetsförsälj-
ningar till ca 230 mkr, att jämföra med ett realisations-
resultat om ca 90 mkr 2017. 

2017 avyttrades ett antal rörelsedrivande bolag med en 
realisationsvinst om 200 mkr, som ett led i renodlingen 
av KF-koncernen. Realisationsvinsten om 200 mkr 2017 
minskat med ökningen av realisationsvinster från fastig-
heter 2018 om ca 140 mkr är den främsta förklaringen till 
skillnaden i realisationsvinster mellan åren. 

KF bedömer att koncernens rörelseresultat, exklusive 
realisationsresultat, ska bli positivt 2019.   ■

RESULTATUTVECKLING
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Viktiga händelser 2018:
»»Tommy Ohlström väljs till ny styrelseordförande 

i KF.
»»Anders Dahlquist-Sjöberg, chefsjurist, engageras 

som tf VD i maj 2018.
»»Marie Nygren rekryteras som VD till KF med 

tillträde till sommaren 2019.
»»KF förvärvar e-handelsverksamheten från Coop 

Sverige och Coop Butiker & Stormarknader till det 
helägda bolaget Coop Online.
»»En ny risk- och compliance-funktion etableras 

under året.
»»Modell för uppföljning av finansiell stabilitet införs  

i hela Coop. Samtidigt påbörjas införandet av ny mo-
dell för inventering och hantering av rörelserisker.
»»Rörelseresultatet uppgick till 30 mkr och resultat 

efter finansnetto till 80 mkr. I finansnettot ingick en 
anteciperad utdelning om 100 mkr.
»»KF räknar med att rörelseresultatet för 2019 kom-

mer att vara i nivå med årets resultat.

Viktiga händelser 2018:
»»Fr o m den 1/1 2018 drivs butiksverksamheten 

som ett självständigt affärsområde i koncernen. 
»»Ny styrelse utses i Coop Butiker & Stormarknader 

med Per-Åke Sandsjö som styrelseordförande.
»»Genomförandet av bolagets strategiplan initieras. 

Bl a implementeras ny organisation, olönsamma 
butiker stängs och etableringsarbetet intensifieras.
»»Som en konsekvens av det intensifierade etable-

ringsarbetet öppnas 12 nya butiker under 2019.
»»Bolaget överför e-handelsverksamheten i den 

Darkstore som är belägen i Huddinge till Coop 
Online.
»»Omsättningsminskningen mellan 2017 och 2018 

beror främst på överföring av e-handelsverksamhet 
till Coop Online och stängningar av olönsamma 
butiker.

KFs kommentar:
Bolaget har genomfört sin strategiplan under 
2018 på ett framgångsrikt sätt. Under 2019 
fortsätter arbetet med bl a satsningar inom Stora 
Coop. År 2019 kommer att medföra utmaningar 
för bolagsledningen bl a gällande omsättning och 
lönsamhet i nyöppnade butiker och satsningen 
inom formatet Stora Coop.

Bolaget räknar med ett positivt rörelseresultat 
för år 2019.

Viktiga händelser 2018:
»»Coop Online bildas den 1/1 2018 genom en sam-

manslagning av enheter från Coop Sverige AB och 
Coop Butiker & Stormarknader AB. Bolaget blir 
helägt dotterbolag till KF ekonomisk förening.
»»Bolaget får ansvar för utveckling och marknads-

föring av e-handelserbjudandet, drift och utveckling 
av IT-plattform och drift av den Darkstore som är 
belägen i Huddinge.  
»»Under året påbörjas arbetet med uppbyggnad av 

ny plattform för e-handeln. Driftsättning/lansering 
beräknas ske under kvartal 2 2019. 
»»Arbetet med att bygga upp den operativa modell 

som ska användas mellan Coop Online och de 
butiksdrivande verksamheterna initieras. Ett slutligt 
förslag väntas kunna presenteras kvartal 2 2019.
»»Omsättningen i bolaget utgörs främst av försälj-

ning via bolagets Darkstore i Huddinge. Övrig 
e-handelsförsäljning redovisas i Coop Butiker & 
Stormarknader samt i föreningarna.
»»Bolagets resultat är negativt och beror främst 

på utveckling av ny e-handelsplattform, kostna-
der  relaterade till hemleveranser samt ökade 
marknads-föringskostnader. 

KFs kommentar:
Bildandet av Coop Online syftar till att koncen-
trera utveckling och governance för e-handeln 
i en central funktion för hela Coop. Härigenom 
räknar vi med att effektivisera e-handelssats-
ningen. Bolaget beräknas uppvisa negativa 
rörelseresultat de kommande tre åren.   

»»  KF EKONOMISK FÖRENING
Nyckeltal 
Mkr 2018 2017

Nettoomsättning 165 121,5

Rörelseresultat 30 -33

Resultat efter finansnetto 80 21

Eget kapital 4 093  3 092

Medelantalet anställda 17 18

Styrelseordförande: Tommy Ohlström

Verkställande direktör: 

»»  COOP BUTIKER &  
STORMARKNADER
Nyckeltal 
Koncernen, Mkr 2018 2017

Nettoomsättning 15 913 16 261

Rörelseresultat 35 -1

Resultat efter finansnetto 52 17

Medelantalet anställda 3 332 3 381

KFs investering

Ägarandel 67,2 % 67,2 %

Bokfört värde  
– investering 2 614 mkr 2 614 mkr

Styrelseordförande: Per-Åke Sandsjö

Verkställande direktör: Christian Wijkström

Ägaransvarig: Anders Dahlquist-Sjöberg

»»  COOP ONLINE AB
Nyckeltal 
Mkr 2018 2017

Nettoomsättning 279 15

Rörelseresultat - 81 1

Resultat efter finansnetto -81 1

Medelantalet anställda 78 0

KFs investering

Ägarandel 100 % 100 %

Bokfört värde  
– investering 3,7 mkr 3,7 mkr

Styrelseordförande: Magnus Johansson

Verkställande direktör: Catrin Folkesson

Ägaransvarig: Anders Dahlquist-Sjöberg

RESULTATUTVECKLING I BOLAGEN

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Anders Dahlquist-Sjöberg (tf)
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Viktiga händelser 2018:
»»Ny styrelse etableras under 2018. I styrelsen ingår 

nu företrädare för de större föreningarna och för 
Coop Butiker & Stormarknader.  Denna förändring 
syftar till att effektivisera genomförandet av åtgärder 
i hela Coop. 
»»Styrelsen antar en sammanhållen strategi med 

sikte på lönsam tillväxt för Coop.
»»Under 2018 implementeras ett styr- och 

incitamentsystem med fokus på ökad kundnytta, 
lönsamhet och tillväxt. Systemet mäter bl a kvalitet, 
sortimentsefterlevnad och volymåtaganden.
»»Bolaget genomför projektet ”Coop 360” vilket  

bl a innefattar översyn av sortiments- och inköps-
strategier. Projektet syftar till att optimera sortiment 
och inköpspriser.
»»Under året genomförs en förstudie i syfte att 

förnya IT-strukturen. Förstudien resulterar i beslut 
om utbyte av centrala system för inköp, kategori 
och logistik. 
»»Omsättningsökningen om ca 630 mkr är främst 

att hänföra till grossiströrelsen. Rörelseresultatet 
förbättras med 50 mkr 2018. 

KFs kommentar:
Bolaget har under 2018 etablerat sig i rollen 
som styrande för sortiment och inköp för hela 
Coop. Flera steg har tagits mot  en förbättring 
av lönsamheten bl a genom implementering av 
incitamentssystemet och genomförandet av 
projektet Coop 360.

För 2019 räknar bolaget med ett positivt 
rörelseresultat.

Viktiga händelser 2018:
»»För utvecklingsområdet Bro Mälarstrand i 

Upplands-Bro, där detaljplanen vann laga kraft 
2018, avyttras drygt halva området, motsvarande 
ca 1 000 bostäder, till Magnolia Bostad AB.
»»Under året har även fastighetsförsäljningar skett 

i Simrishamn, Landskrona, Örebro och Kungens 
Kurva.
»»Bolaget fortsätter utvecklingen av Bro Mälar-

strand, bl a ska byggnation av huvudgatan i om-
rådet igångsättas 2019. Försäljning av kvarvarande 
områden beräknas vara avslutade om 3–5 år. 
»»Fastighetsutvecklingsprojektet i Kungens Kurva  

i Huddinge löper enligt plan. För närvarande pågår 
arbetet med områdets planprogram. Enligt nu-
varande bedömning kan försäljning av delområden 
påbörjas om 2–4 år. 
»» I fastighetsutvecklingsprojektet Backaplan  

i Göteborg undertecknas ramavtal mellan 
fastighetsägare och kommun 2018. Planprogram 
förväntas godkännas under våren 2019.
»»Fastighetsportföljens bokförda värde uppgick till 

ca 0,5 mdr per årsskiftet, bedömt marknadsvärde 
är ca 1,4 mdr.

KFs kommentar:
KF Fastigheter arbetar utifrån den strategi 
som beslutades under 2016. Under 2018 har 
bolaget överträffat de mål som satts upp. De 
kommande åren är arbetet inom bolaget främst 
koncentrerat på fastighetsutvecklingsprojekt i 
tidiga skeden. Bolaget beräknas uppvisa positiva 
resultat under denna period.  

»»COOP SVERIGE 
Nyckeltal 
Koncernen, Mkr 2018 2017

Nettoomsättning 28 311 27 680

Rörelseresultat 85 35

Resultat efter finansnetto 72 - 4

Medelantalet anställda 1 268 1 263

KFs investering

Ägarandel 67,2 % 67,2 %

Bokfört värde  
– investering 3 157 mkr 3 157 mkr

Styrelseordförande: Tommy Ohlström

Verkställande direktör: Magnus Johansson

Ägaransvarig: Tommy Ohlström

»»  KF FASTIGHETER
Nyckeltal 
Koncernen, Mkr 2018 2017

Nettoomsättning 91,1 93,2

Rörelseresultat 173,1 82,6

Resultat efter finansnetto 166,5 75,2

Medelantalet anställda 6 6

KFs investering

Ägarandel 100 % 100 %

Bokfört värde  
– investering 1 112 mkr 1 112 mkr

Styrelseordförande: Tommy Ohlström

Verkställande direktör: Helena Liljedahl

Ägaransvarig: Thomas Svensson

RESULTATUTVECKLING I BOLAGEN

Viktiga händelser 2018:

»»Under 2018 fattas beslut om överlåtelse 
av bankens kortverksamhet. Avtal tecknas 
med Entercard som tar över verksamheten 
under första kvartalet 2019. Överlåtelsen av 
verksamheten ger kunderna en modernare 
betalprodukt samtidigt som det frigör resurser 
för utveckling av kunderbjudandet både hos 
banken och Coop.
»»Banken har under året utvecklat ett digitalt 

inköpskort för företag, myndigheter och 
organisationer. Pilotdrift pågår och lansering 
beräknas ske under andra kvartalet 2019. 
Den nya produkten kommer att effektivisera 
kundernas processer betydligt och samtidigt 
vara enkel att hantera för slutanvändaren.
»»Till följd av beslutet om överlåtelse av ban-

kens kortverksamhet initierades en översyn 
av bankens framtida verksamhet och strategi.  
Resultatet ska presenteras under första 
kvartalet 2019.
»»Försäljningen av nya kreditkort har varit 

framgångsrik, vilket även gäller för bankens 
privatlåneprodukt. Totalt har ca 40 000 nya 
kortkunder tillkommit under året.

KFs kommentar:
Banken har under 2018 fortsatt förändrings-
arbetet avseende kortverksamheten och ge-
nomfört fortsatta investeringar i digitala produk-
ter. Strategin för bankens fortsatta utveckling 
kommer att beslutas under inledningen av 2019. 
Trots stora förändringar inom banken beräknas 
underliggande resultat för 2019 vara  
i nivå med 2018.

»»  MEDMERA BANK AB
Nyckeltal 
Mkr 2018 2017

Totala intäkter 275,5 257,3

Finansnetto 103,1 96,2

Resultat efter finansnetto 13,5 28,8

Medelantalet anställda 51 49

KFs investering

Ägarandel 100 % 100 %

Bokfört värde  
– investering 663 mkr 663 mkr

Styrelseordförande: Mats Lagerqvist

Verkställande direktör: Manfred Krieger

Ägaransvarig: Anders Dahlquist-Sjöberg

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Viktiga händelser 2018:
»»Bolagets satsning på personal, säljaktiviteter och 

upplevelsehöjande åtgärder har medfört att omsätt-
ningen ökat med ca 5 mkr under 2018. 
»»Rörelseresultatet är något lägre jämfört med 

2017, vilket främst beror på ökade hyres- och mark-
nadsföringskostnader.
»»Nytt treårigt hyreskontrakt tecknas fr o m den  

1 januari 2018. Hyreskostnaden ökar med  
ca 1,6 mkr under året.
»»2018 erhölls utmärkelsen ”Årets mötesplats”. 

2019 erhölls utmärkelsen ”Årets möteskock”.
»»Under hösten initieras ett arbete avseende 

utvecklingen av fastigheten där Vår Gård bedriver 
sin verksamhet. Utvecklingsarbetet sker i nära 
samarbete med fastighetsägaren, KF Fastigheter.
»»Fortsatt investering i anläggningen sker under året, 

bl a byggs receptionen om och ett nytt konferens-
rum som möter kunders krav på miljö, känsla och 
teknik färdigställs.

KFs kommentar:
Ledning och personal på Vår Gård har de 
senaste två åren på ett mycket framgångsrikt 
sätt vänt omsättnings- och resultatutvecklingen 
på Vår Gård. Detta har skett utan att ge avkall 
på kundfokus eller kvalitet, vilket de utmärkelser 
bolaget erhållit är ett tydligt bevis på. 

Bokningsläget ser bra ut i början av 2019 och 
ledningen räknar med ett resultat i nivå med 
2018 för kommande år. 

»»VÅR GÅRD SALTSJÖBADEN AB
Nyckeltal 
Mkr 2018 2017 

Nettoomsättning 66,6 61,4

Rörelseresultat 2,2 2,8

Resultat efter finansnetto 1,9 1,9

Medelantalet anställda 45 41

KFs investering

Ägarandel 100 % 100 %

Bokfört värde  
– investering 7 mkr 7 mkr

Styrelseordförande: Leif Linde

Verkställande direktör: Kadi Upmark

Ägaransvarig: Kenneth Nybohm

RESULTATUTVECKLING I BOLAGEN (FORTS.)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Viktiga händelser 2018:
»»Unn Edberg tillträder som VD för Vi Media i 

september 2018. 
»»Under hösten påbörjas ett omfattande strategi-

arbete med målet att digitalisera affären. Digitali-
seringen avser främst tidnings- och uppdragsverk-
samheten.
»»Som en konsekvens av digitaliseringsstrategin 

initieras uppbyggnad av plattform för den digitala 
affären i januari 2019. 
»»Årets satsning på annonsförsäljning föll väl ut. 

 Volymen har ökat både för Tidningen Vi och Vi 
Läser.
»»Omsättningstappet mellan 2017 och 2018 är 

främst hänförligt till minskad volym i uppdrags-
verksamheten.

KFs kommentar:
Strukturomvandlingen inom mediabranschen 
fortsätter med fallande upplagor och minskande 
annonsmarknad.  Vi Media har kunnat parera 
för utmaningen inom tidskriftsverksamheten 
genom att bygga upp framgångsrika sidotjänster.  
Bolaget kommer nu ta nästa steg genom att ut-
veckla och digitalisera tidskrifts- och uppdrags-
verksamheten. 

Under 2019 räknar bolaget med ett negativt 
rörelseresultat, vilket i sin helhet beror på den 
digitala satsningen. 

»»VI MEDIA AB
Nyckeltal 
Mkr 2018 2017

Nettoomsättning 45,7 49,7

Rörelseresultat 0,8 2,5

Resultat efter finansnetto 0,1 1,2

Medelantalet anställda 12 10

KFs investering

Ägarandel 100 % 100 %

Bokfört värde  
– investering 7 mkr 7 mkr

Styrelseordförande: Maria Hamrefors

Verkställande direktör: Unn Edberg

Ägaransvarig: Thomas Svensson
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Koncernen 2018 2017 2016 2015 2014

Kassaflöde – löpande verksamhet före förändringar av rörelsekapital 538 556 691 544 220

Eget kapital (exkl. minoritetsintresse) 5 045 4 802 4 522 3 868 2 441

Avkastning på eget kapital 4,7% 5,7% 18,8% 25,2% 1,7%

Avkastning på sysselsatt kapital 4,6% 5,1% 11,8% 14,9% 3,3%

Soliditet 37,0 % 36,5% 34,6% 33,2% 23,9%

Nettofordran (+), Nettoskuld (-) 4 167 3 801 3 513 3 632 986

Balansomslutning 16 686 16 505 16 483 16 695 15 587

Likvida medel 767 763 676 1 997 1 347

FINANSIELL STÄLLNING

»»KASSAFLÖDET 

Kassaflödet från den löpande verksam-
heten ökade till 690 mkr (679). Kassaflö-
det från investeringsverksamheten upp-
gick till –322 mkr (–235). Kassaflödet 
från finansieringsverksamheten uppgick 
till  –364 mkr (–355). Totalt kassaflöde 
uppgick till 4 mkr (89). Likvida medel 
uppgick vid årets slut till 767 mkr (763). 

»» INVESTERINGAR OCH AVYTTRINGAR

Nettoinvesteringar i materiella och im-
materiella anläggningstillgångar uppgick 
för perioden till 616 mkr (636). Av den 
totala investeringen avser 406 mkr (564) 
investeringar i butiksledet. Resterande 
210 mkr (72) avser främst investeringar  
i koncernens IT-system och då företrä-
desvis i en ny e-handelsplattform.

Under året har avyttringar främst 
skett av fastigheter paketerade i bolag. 
Netto har avyttringar av verksamheter 
påverkat kassaflödet positivt med 89 mkr 
(258). 

Förändring av finansiella tillgångar 

påverkar kassaflödet positivt med ca 
200 mkr. Förändringen utgörs främst av 
nettoinvesteringar i värdepapper (obli-
gationer och certifikat) samt ökning av 
utlåning till medlemmar (privatlån).

Totalt har investeringsverksamheten 
påverkat kassaflödet negativt med 322 
mkr (235).

»» FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

De största enskilda händelserna inom fi-
nansieringsverksamheten är minskning-
en av räntebärande inlåning i MedMera 
Bank om 250 mkr och lösen av ett lån till 
Folksam om 100 mkr. 

Totalt har finansieringsverksamheten 
påverkat kassaflödet negativt med 364 
mkr (355).

»» LIKVIDA MEDEL

Likvida medel uppgick till 767 mkr (763). 
Anledningen till att likvida medel mins-
kat sedan 2015 är ökning av placering 
av överkottslikvider i obligationer och 
certifikat med en löptid längre än tre 

månader. Vid årsskiftet uppgick värdet 
på totala placeringar, exkl placeringar  
i Medmera Bank, till ca 3,5 mdr (3,3 mdr) 
varav 3,1 mdr (3 mdr) utgjordes av place-
ringar i bostadsobligationer.  

Placeringar styrs av en finanspolicy 
som årligen fastställs av KFs styrelse.

»»NETTOFORDRAN

Nettofordran ökade till 4 167 mkr (3 801). 
Balansomslutningen uppgick till 16 686 
mkr (16 505) och soliditeten uppgick till 
37,0 procent (36,5 procent). Eget kapital 
exklusive minoritetsintressen ökade till 
5 045 mkr (4 802) och avkastningen på 
eget kapital uppgick till 4,7 procent (5,7 
procent). ■

*) Definition se not 35

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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RISKER

»» RISKHANTERING 

Genom den affärsverksamhet som KF-
koncernen bedriver följer naturligt en 
exponering för risker. Risk definierar vi 
som osäkerheten om framtida händel-
ser och deras effekt på verksamhetens 
möjlighet att nå sina mål. Detta innebär 
att en risk är en osäkerhet som både kan 
innebära hot och möjligheter.

Riskprocessen inom KF-koncernen 
omfattar identifiering, analys och utvär-
dering av risker.

Styrelsen ansvarar, via revisionsut-
skottet, för finansiella risker och för att 
risker för fel i den finansiella rapporte-
ringen identifieras och hanteras. Revi-
sionsutskottet rapporterar löpande till 
styrelsen. VD svarar för den finansiella 
rapporteringen till styrelsen.

VD ansvarar för koncernens operativa 
risker. För att i tid identifiera och mini-
mera effekter av risker genomförs en 
årlig riskinventering. Inventeringen sker 
i samband med koncernens affärsplane-
ring där identifierade risker bedöms uti-
från sannolikhet och konsekvens. Risker 
beskrivs i riskmatriser och handlings-
planer upprättas som en del av respek-
tive bolags affärsplan. Utvärdering och 
uppföljning av identifierade risker samt 
handlingsplaner sker därefter löpande  
i respektive bolags styrelse.

Utvärdering och monitorering av 
koncernens sammantagna risker utförs 
av KFs risk- och compliance-enhet, som 
löpande rapporterar till KFs styrelse. 

»» VÄSENTLIGA RISKER  

OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Den verksamhet som KF-koncernen 
bedriver medför finansiell exponering 
avseende ränte-, valuta- och likviditets-
risker. Hanteringen av dessa risker är 
centraliserade i koncernens finansfunk-
tion och regleras av en finanspolicy som 
årligen fastställs av KFs styrelse.

KF är genom sin bankverksamhet 
även utsatt för kreditrisker. I syfte att 
begränsa och kontrollera risker i banken 
har styrelsen fastställda policyer för  
kreditgivning och övriga risker, vilka 
följer regelverk för banker och Finans-
inspektionens allmänna råd.

KF har genom sitt fastighetsbestånd 
även en exponering mot den svenska 
fastighetsmarknaden. I fastighetsbestån-
det finns betydande övervärden. 

KFs affärsmässiga risker utgörs främst 
av hög exponering mot detaljhandel. Ris-
ken består främst i ändrade marknads-
förutsättningar som påverkar investe-
ringens värde. Affärsrisker i dotterbolag 
hanteras genom att utsedd styrelse  
i respektive dotterbolag har kontroll över 
affärsutveckling, omvärldsbevakning 
samt ansvar för att tillförlitliga system 
finns för intern kontroll och finansiell 
rapportering. 

Enligt VDs och styrelsens bedömning 
inträffade under året ingen händelse 
inom eller utanför KF-koncernen som 
föranleder en revidering av den tidigare 
riskanalysen. Se vidare not 20 om finan-
siella instrument och riskhantering. ■

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

KF har genom  
sitt fastighets
bestånd även en  
exponering mot  
den svenska 
fastighets
marknaden.”
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VINSTDISPOSITION

Styrelsen och verkställande direktören 
för Kooperativa Förbundet ekonomisk 
förening, med säte i Solna, får härmed avge 
följande årsredovisning och koncern- 
redovisning för verksamhetsåret 2018. 

Belopp i kronor

Balanserade vinstmedel 2 268 199 462

Årets resultat 65 914 090

Totalt att disponera 2 334 113 552

Belopp i kronor

Avsättning till reservfonden 9 887 114

Balanseras i ny räkning 2 324 226 438

Totalt disponerat 2 334 113 552

»»Till föreningsstämmans förfogande står enligt  
moderföreningens balansräkning:

»»Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande  
stående vinstmedel disponeras på följande sätt:

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Belopp i mkr Not 2018 2017

Nettoomsättning 5 33 223 32 690

Kostnad för sålda varor -27 660 -27 172

» Bruttoresultat 5 563 5 518

Försäljningskostnader -5 576 -5 675

Administrationskostnader -339 -268

Andelar i intresseföretags resultat och  
gemensamt styrda företags resultat

11 49 38

Övriga rörelseintäkter 6 466 687

Övriga rörelsekostnader -1 -45

» Rörelseresultat 7, 8, 9, 10 162 255

Resultat från finansiella poster 12

Resultat från värdepapper och fordringar  
som är anläggningstillgångar

33 19

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 179 173

Räntekostnader och liknande resultatposter -77 -121

» Resultat efter finansiella poster 298 326

Skatt på årets resultat 13 -15 4

» Årets resultat 283 330

Hänförligt till:

Moderföretagets ägare 243 283

Innehav utan bestämmande inflytande 40 47

Kommentarer till resultaträkningen

»»NETTOOMSÄTTNING

Koncernens nettoomsättning uppgick till 33 223 mkr, vilket är 
en ökning med 1,6 %, jämfört med föregående år. 

2018 års butiksförsäljning har, i jämförelse med 2017, påver-
kats negativt till följd av avyttrade och stängda butiker. Försälj-
ningen i butiksverksamheten har under året även påverkats 
negativt, då större delen av onlineverksamheten avyttrades till 
Coop Online AB i december 2017. 

Grossistförsäljningen har ökat på grund av positiv utveckling 
inom den samlade butiksverksamheten i Sverige samt att de 
butiksdrivande föreningarna i större utsträckning köper varor 
ifrån Coop Sverige AB.

»» RÖRELSERESULTAT

I koncernens rörelseresultat ingår ett antal engångsposter, 
varav de mest väsentliga är reavinster om 185 mkr relaterat till 
avyttring av fastigheter.

Resultatet påverkas negativt av minskad försäljning till följd 
av stängda butiker och omfattande perioder av formatomställ-
ningar. Dessa omständigheter motverkas dock av fortsatta 
effektiviseringar i butikerna samt förstärkta marginaler.

Koncernens resultaträkning

KONCERNEN |  FINANSIELLA RAPPORTER
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Belopp i mkr Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 14

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 144 122

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 10 4

Hyresrätter och liknande rättigheter 0 1

Goodwill 21 30

Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 146 75

320 232

Materiella anläggningstillgångar 15

Byggnader och mark 413 464

Maskiner och andra tekniska anläggningar 3 3

Inventarier, verktyg och installationer 1 294 1 288

Pågående nyanläggningar och förskott  
avseende materiella anläggningstillgångar 93 60

1 802 1 815

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i gemensamt styrda företag 11 39 47

Fordringar hos gemensamt styrda företag 16 29 29

Andelar i intresseföretag 11 122 119

Andra långfristiga värdepappersinnehav 19, 20 161 181

Uppskjuten skattefordran 13 461 474

Andra långfristiga fordringar 18, 21 2 167 2 219

2 978 3 069

Summa anläggningstillgångar 5 101 5 116

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager mm 22

Färdiga varor och handelsvaror 1 389 1 415

Förskott till leverantörer 9 10

1 398 1 425

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 431 1 349

Fordringar hos gemensamt styrda företag – 39

Fordringar hos intresseföretag 3 3

Aktuell skattefordran 1 1

Övriga fordringar 18 2 416 1 843

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 733 672

4 584 3 907

Kortfristiga placeringar 20 4 435 4 933

Kassa och bank 1 169 1 124

Summa omsättningstillgångar 11 586 11 389

SUMMA TILLGÅNGAR 16 686 16 505

Koncernens balansräkning

FINANSIELLA RAPPORTER |  KONCERNEN
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Kommentarer till balansräkningen

»»ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Investeringar (netto) i immateriella och materiella anlägg-
ningstillgångar har gjorts om 616 mkr (635), varav 129 mkr (85) 
avser investeringar inom Coop Grossist, 406 mkr (526) avser 
investeringar inom Coop Butik samt 70 mkr (29) avser investe-
ringar inom Coop Online. 

Långfristig utlåning till allmänheten i MedMera Bank har 
ökat med 481 mkr (nominellt).

»»OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förändring av kortfristiga fordringar inkluderar reglering 
om 140 mkr avseende utgivna säljarreverser i samband med, 
under 2015, avyttrade butiker till konsumentföreningar. Härtill 
har 560 mkr omklassificerats från långfristiga fordringar till 
kortfristiga fordringar, avseende lämnad säljarrevers i samband 
med tidigare genomförd fastighetsavyttring.

Kortfristig utlåning i MedMera Bank till allmänheten har 
ökat med 125 mkr.

Koncernens likvida medel, inklusive räntebärande kortfris-
tiga placeringar, uppgår vid årets slut till 5 202 mkr (5 638). 
Detta inkluderar MedMera Banks likviditetsreserv om 606 mkr 
(606).

»» EGET KAPITAL OCH SKULDER

I MedMera Bank, har kortfristig inlåning från allmänheten 
minskat med 245 mkr.

Belopp i mkr Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital M18

Medlemsinsatser 1 631 1 633

Övrigt tillskjutet kapital 877 876

Balanserade vinstmedel inkl årets resultat 2 537 2 293

Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare 5 045 4 802

Innehav utan bestämmande inflytande 1 123 1 118

Summa eget kapital 6 169 5 920

Garantikapital och förlagslån M19 – 100

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 13 0 –

Avsättningar för övriga skatter 25 35 43

Övriga avsättningar 26 688 668

723 711

Långfristiga skulder 27

Övriga skulder 18 160 185

160 185

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 9 15

Leverantörsskulder 3 290 3 115

Övriga skulder 18, 28 5 038 5 243

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29 1 297 1 216

9 634 9 589

Summa skulder 9 794 9 774

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 16 686 16 505

KONCERNEN |  FINANSIELLA RAPPORTER
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Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare

Koncernen

 Med-
lems-

insatser

Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Balanserade 
vinstmedel 

inkl årets 
resultat Summa

Innehav 
utan be-

stämmande 
inflytande

Summa 
eget 

kapital

» Ingående balans 2018-01-01 1 633 876 2 293 4 802 1 118 5 920

Årets resultat enligt  
fastställd resultaträkning – – 243 243 40 283

Transaktioner med koncernens ägare

Utdelning – – – – -33 -33

Resultat från transaktion med ägare till innehav 
utan bestämmande inflytande

– – 2 2 -2 0

Ökning av medlemsinsatser 2 1 – 3 – 3

Minskning av medlemsinsatser -4 – – -4 – -4

Summa Transaktioner med ägare -2 1 2 1 -35 -34

» Utgående balans 2018-12-31 1 631 877 2 537 5 045 1 123 6 169

» Ingående balans 2017-01-01 1 632 875 2 015 4 522 1 080 5 602

»  Årets resultat enligt  
fastställd resultaträkning – – 283 283 47 330

Förändringar i redovisade värden som 
redovisas direkt mot eget kapital

Valutakursdifferenser – – 5 5 – 5

Avyttring – – – – -9 -9

Summa Förändringar i redovisade värden – – 5 5 -9 -4

Transaktioner med koncernens ägare

Utdelning – – -10 -10 – -10

Ökning av medlemsinsatser 1 1 – 2 – 2

Summa Transaktioner med ägare 1 1 -10 -8 – -8

»  Utgående balans 2017-12-31 1 633 876 2 293 4 802 1 118 5 920

Koncernens förändringar av eget kapital

FINANSIELLA RAPPORTER |  KONCERNEN
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Belopp i mkr Not 2018 2017

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 32 298 326

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 34 241 234

538 560

Betald inkomstskatt – -4

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital

538 556

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 27 14

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -155 -120

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 281 229

Kassaflöde från den löpande verksamheten 690 679

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -447 -596

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 19 50

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -188 -90

Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan 34 -2 -1

Avyttring av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan 34 91 259

Förändring av finansiella tillgångar 205 143

Kassaflöde från investeringsverksamheten -322 -235

Finansieringsverksamheten

Ökning av medlemsinsatser 3 2

Minskning av medlemsinsatser -4 -1

Förändring inlåning -260 -86

Övrig förändring av lån -70 -260

Utbetald utdelning till moderföretagets ägare – -10

Utbetald utdelning till andelar utan bestämmande inflytande -33 –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -364 -355

Årets kassaflöde 4 89

Likvida medel vid årets början 763 676

Kursdifferens i likvida medel – -2

» Likvida medel vid årets slut 33 767 763

Koncernens kassaflödesanalys

KONCERNEN |  FINANSIELLA RAPPORTER
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NOT 1 | Väsentliga redovisningsprinciper
Enligt nedan samt i anslutning till berörda noter anges de vä-
sentliga redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättande 
av denna årsredovisning.

Tillämpade redovisningsprinciper för moderföretaget fram-
går enligt not M1.

Beloppen är avrundade till närmaste miljontal (mkr), om inte 
annat anges. Gjorda avrundningar kan i vissa fall medföra att 
delbelopp inte summerar till totaler. Vissa jämförelsebelopp 
har omklassificerats för att bättre överensstämma med presen-
tationen för aktuellt år. I de fall en omklassificering är väsentlig 
har särskild upplysning lämnats härom.

»»GRUND FÖR UPPRÄTTANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som 
koncernen, utom i de fall som anges nedan i not M1.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till an-
skaffningsvärden om inget annat anges nedan.

»»KONCERNREDOVISNING

Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, 
samtliga bolag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har 
ett bestämmande inflytande. 

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostna-
der och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer vid 
transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet. 
Orealiserade vinster som uppkommer vid transaktioner med 
intresseföretag och gemensamt styrda företag elimineras i den 
utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. 
Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealise-
rade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns någon 
indikation på något nedskrivningsbehov. 

»»UTLÄNDSK VALUTA
Poster i utländsk valuta

Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens 
kurs. Icke-monetära poster räknas inte om utan redovisas till 
kursen vid anskaffningstillfället. Kursvinster och kursförlus-
ter på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas netto i 
rörelseresultatet. Motsvarande netto på finansiella fordringar 
och skulder redovisas bland övriga finansiella poster. Valuta-
kursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning 
av monetära poster redovisas i resultaträkningen det räken-
skapsår de uppkommer.

Omräkning av utlandsverksamheter

Tillgångar och skulder, inklusive goodwill och andra kon-
cernmässiga över- och undervärden, räknas om till redovis-
ningsvalutan, svenska kronor, till balansdagskurs. Intäkter 
och kostnader räknas om till en genomsnittskurs som utgör 
en approximation av valutakurserna vid respektive transak-
tionstidpunkt. Valutakursdifferenser som uppkommer vid 
omräkningen redovisas direkt mot eget kapital. De ackumule-
rade kursdifferenserna som uppkommit vid omräkningen av 
en icke helägd verksamhet fördelas och redovisas som en del 
av innehav utan bestämmande inflytande. De ackumulerade 
valutakursdifferenserna avseende avyttrad utlandsverksamhet 
redovisas i resultaträkningen. 

»»KLASSIFICERING 

Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar 
består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller 
betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. 
Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt vä-
sentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom 
tolv månader räknat från balansdagen.

Noter, koncernen
Belopp i mkr om inget annat anges
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NOT 2 | Segmentredovisning
REDOVISNINGSPRINCIPER

Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver verk-
samhet i vilket det kan generera intäkter och ådra sig kostnader 
och för vilket det finns fristående finansiell information. KF-
koncernen indelas i rörelsesegment utifrån hur verksamheten 
följs upp och utvärderas utav VD i moderföretaget. Denna 
indelning motsvaras av intern struktur för rapportering och 
styrning, i enlighet med fastställda ägardirektiv.  

Fem rörelsesegment har identifierats: 
»»COOP GROSSIST. Grossistförsäljning av framförallt daglig-

varor, inkl sortimentsutveckling, inköp och logistik.
»»COOP BUTIK. Butiksförsäljning av framförallt dagligvaror.
»»COOP ONLINE. Onlineförsäljning av dagligvaror, inkl logistik.
»»MEDMERA BANK. Tillhandahåller tjänster inom lån och spa-

rande, bland annat Coop betal- och kreditkort, kontokrediter, 
Coop sparkonto och Coop privatlån.
»»KF FASTIGHETER. Utveckling, förädling och avyttring av främst 

mark och projektfastigheter.

I segmentens resultat, tillgångar och skulder har direkt hän-
förbara poster inkluderats. I tillgångar och skulder inkluderas 
även finansiella poster.

Posten Övrigt innefattar delar av koncernen som ej ingår i 
identifierade segment. Framförallt avses koncerngemensamma 
funktioner samt dotterbolagen Vår Gård Saltsjöbaden AB och 
Vi Media AB. Vidare ingår här andel av finansnetto, som ej 
fördelats till MedMera Bank.

Vid förekommande transaktioner mellan segmenten tilläm-
pas marknadsmässig prissättning.

Tillämpade redovisningsprinciper i övrigt överensstämmer 
med koncernens.

Den externa nettoomsättningen avser till nästan uteslutande 
del varuförsäljning. Utav koncernens nettoomsättning om 
33 223 mkr (32 690) är 0 mkr (84) härförbart till övriga Europa. 
Det finns ingen enskild kund som står för mer än 10 % av kon-
cernens nettoomsättning. Därmed bedöms ingen större kund 
finnas utifrån detta kriterium. Koncernens immateriella och 
materiella anläggningstillgångar om 2 123 mkr (2 047) är, efter 
genomförda avyttringar, hänförbara till Sverige.

KONCERNEN |  NOTER
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Coop Grossist Coop Butik Coop Online²) MedMera Bank KF Fastigheter Övrigt Elimineringar Total

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

» Resultat

Extern nettoomsättning 16 645 15 990 15 903 16 140 251 12 194 160 56 55 175 334 – – 33 223 32 690

Intern nettoomsättning 11 666 11 691 10 121 28 3 82 97 35 38 102 83 -11 923 -12 033 0 0

Nettoomsättning 28 311 27 680 15 913 16 261 279 15 275 257 91 93 277 417 -11 923 -12 033 33 223 32 690

Avskrivningar och  
nedskrivningar

-64 -51 -358 -410 -6 – -45 -30 -24 -26 -4 -4 – – -500 -522

Andelar i intresseföretags  
resultat och gemensamt  
styrda företags resultat – 0 – – – – – – 49 38 – – – – 49 38

Rörelseresultat 85 35 35 -1 -81 1 -90 -67 173 83 40 205 – – 162 255

Ränteintäkter och  
liknande resultatposter 142 136 76 89 -33 -44 185 180

Räntekostnader och  
liknande resultatposter

-47 -40 -62 -125 33 44 -77 -121

Övriga finansiella  
intäkter och kostnader

8 – 19 11 – – 27 11

Resultat efter 
finansiella poster

14 29 72 179 – – 298 326

» Övriga upplysningar

Investeringar i  
anläggningstillgångar ¹)

-129 -85 -406 -526 -70 -29 -6 -30 -2 31 -3 4 – – -616 -635

Investeringar i intresse-
företag och gemensamt 
styrda företag – – – – – – – – 5 -39 – – – – 5 -39

Tillgångar 7 840 7 420 4 162 4 273 129 77 4 799 4 901 2 496 2 320 6 031 6 444 -8 771 -8 929 16 686 16 505

Skulder 4 045 3 694 1 947 2 116 125 72 4 173 4 237 285 256 6 099 6 525 -6 157 -6 315 10 518 10 585

¹)  Avser nettoinvesteringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar.
²) Under 2017 ingick viss del av verksamheten i Coop Butik respektive Coop Grossist.

Belopp i mkr om inget annat anges
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Coop Grossist Coop Butik Coop Online²) MedMera Bank KF Fastigheter Övrigt Elimineringar Total

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

» Resultat

Extern nettoomsättning 16 645 15 990 15 903 16 140 251 12 194 160 56 55 175 334 – – 33 223 32 690

Intern nettoomsättning 11 666 11 691 10 121 28 3 82 97 35 38 102 83 -11 923 -12 033 0 0

Nettoomsättning 28 311 27 680 15 913 16 261 279 15 275 257 91 93 277 417 -11 923 -12 033 33 223 32 690

Avskrivningar och  
nedskrivningar

-64 -51 -358 -410 -6 – -45 -30 -24 -26 -4 -4 – – -500 -522

Andelar i intresseföretags  
resultat och gemensamt  
styrda företags resultat – 0 – – – – – – 49 38 – – – – 49 38

Rörelseresultat 85 35 35 -1 -81 1 -90 -67 173 83 40 205 – – 162 255

Ränteintäkter och  
liknande resultatposter 142 136 76 89 -33 -44 185 180

Räntekostnader och  
liknande resultatposter

-47 -40 -62 -125 33 44 -77 -121

Övriga finansiella  
intäkter och kostnader

8 – 19 11 – – 27 11

Resultat efter 
finansiella poster

14 29 72 179 – – 298 326

» Övriga upplysningar

Investeringar i  
anläggningstillgångar ¹)

-129 -85 -406 -526 -70 -29 -6 -30 -2 31 -3 4 – – -616 -635

Investeringar i intresse-
företag och gemensamt 
styrda företag – – – – – – – – 5 -39 – – – – 5 -39

Tillgångar 7 840 7 420 4 162 4 273 129 77 4 799 4 901 2 496 2 320 6 031 6 444 -8 771 -8 929 16 686 16 505

Skulder 4 045 3 694 1 947 2 116 125 72 4 173 4 237 285 256 6 099 6 525 -6 157 -6 315 10 518 10 585

KONCERNEN |  NOTER
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NOT 3 | Uppskattningar och bedömningar
Följande uppskattningar och bedömningar är de som bedöms 
vara de viktigaste för en förståelse av de finansiella rapporterna 
med hänsyn till graden av betydande bedömningar.

»»NEDSKRIVNINGSPRÖVNINGAR 

Immateriella och materiella anläggningstillgångar upptas till 
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar 
och eventuella nedskrivningar. Redovisat värde prövas närhelst 
händelser eller ändrade förutsättningar indikerar att det redo-
visade värdet inte kan återvinnas. Beräknat nyttjandevärde 
utgörs av ett diskonterat kassaflöde. De viktigaste antagandena 
i dessa beräkningar rör tillväxttakt, vinstmarginaler, investe-
ringsbehov och diskonteringsränta.  

För andelar i dotterföretag, innehavda av moderföretaget, 
görs motsvarande bedömning om det finns indikation på att 
värdet understiger redovisat värde. 

»»MEDLEMSPROGRAMMET

Koncernens kundlojalitetsprogram, ”Medlemsprogrammet”, 
ger kunder möjlighet att samla poäng i samband med inköp 
hos Coop eller partners. Redovisningsmässigt fördelas verkligt 

värde av ersättning som erhålls vid försäljningstillfället, mellan 
poäng och övriga komponenter i försäljningen. Beräkning av 
verkligt värde av intjänade poäng baseras på antaganden om 
förväntad inlösengrad. Ny bedömning av inlösengrad och kund-
preferens, vad gäller inlösensätt, görs vid varje bokslutstillfälle.

»» VÄRDERING AV UNDERSKOTTSAVDRAG

Koncernen bedömer varje år om något nedskrivningsbehov  
föreligger för uppskjutna skattefordringar avseende skatte-
mässiga underskottsavdrag. Dessutom bedöms möjligheten 
att aktivera nya uppskjutna skattefordringar avseende tidigare 
uppkomna skattemässiga underskottsavdrag, vilka hittills inte 
föranlett aktivering. Uppskjuten skattefordran är endast upp-
tagen i de fall det är troligt att framtida skattemässiga överskott 
kommer att finnas tillgängliga inom överskådlig tid för utnytt-
jande.

Belopp i mkr om inget annat anges
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NOT 4 | Rörelseförvärv/-avyttringar

REDOVISNINGSPRINCIPER

»»ALLMÄNT

Vid upprättandet av koncernredovisningen tillämpas förvärvs-
metoden. 

Förvärv av ett dotterbolag betraktas som en transaktion vari-
genom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar 
och övertar dess skulder. 

I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet vid förvärvs-
tidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertag-
na skulder samt innehav utan bestämmande inflytande. Inne-
hav utan bestämmande inflytande värderas till verkligt värde 
vid förvärvstidpunkten. Från och med förvärvstidpunkten 
inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets 
intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder 
liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill. 

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan 
av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar 
med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitte-
rade eget kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga 
till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling. 

Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffnings-
värdet vid förvärv av andelar i dotterföretag överstiger det i 
förvärvsanalysen fastställda värdet på det förvärvade företagets 
identifierbara nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaff-
ningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
eventuell nedskrivning. När skillnaden i stället är negativ upp-
kommer en negativ goodwill, som löses upp baserat på orsaken 
till dess uppkomst.

Beträffande goodwill hänförligt till förvärv före 1/1-2013 
har K3 inte tillämpats retroaktivt, vilket innebär att redovisat 
värde på goodwill per övergången även fortsättningsvis utgör 
koncernens anskaffningsvärde. Undantag har dock gjorts för 
retroaktiv omräkning avseende tidigare uppkommen goodwill 
med ursprunglig avskrivningsperiod om 20 år.

»» TILLÄGGSKÖPESKILLING

Är det vid förvärvstidpunkten sannolikt att köpeskillingen 
kommer att justeras vid en senare tidpunkt och beloppet kan 
uppskattas på ett tillförlitligt sätt,  ingår beloppet i det beräk-
nade slutliga anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten.

Justering av värdet på tilläggsköpeskilling inom tolv månader 
från förvärvstidpunkten påverkar goodwill/negativ goodwill. 
Justering senare än tolv månader efter förvärvstidpunkten 
redovisas i koncernresultaträkningen. 

»» JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS

I det fall förutsättningarna för förvärvsanalysen är ofullständi-
ga justeras denna för att bättre återspegla faktiska förhållanden 
vid förvärvstidpunkten. Justeringarna görs retroaktivt inom 
tolv månader efter förvärvstidpunkten. Justeringar senare än 
tolv månader efter förvärvstidpunkten redovisas som en änd-
rad uppskattning och bedömning.

»» FÖRÄNDRINGAR I ÄGARANDEL

Vid förvärv av ytterligare andelar i ett företag, som redan är 
dotterföretag, upprättas inte någon ny förvärvsanalys eftersom 
moderföretaget redan har bestämmande inflytande. Eftersom 
förändringar i innehavet i företag som är dotterföretag enbart 
är en transaktion mellan ägarna redovisas inte någon vinst 
eller förlust i resultaträkningen utan effekten av transaktionen 
redovisas enbart i eget kapital. Av denna anledning uppkom-
mer inte goodwill.

Vid förvärv av ytterligare andelar i ett företag så att företaget 
blir dotterföretag upprättas en förvärvsanalys. De sedan tidi-
gare ägda andelarna anses avyttrade. Andelar i ett dotterföretag 
har förvärvats. Vinst eller förlust, beräknad som skillnaden 
mellan verkligt värde och koncernmässigt redovisat värde, 
redovisas i koncernresultaträkningen.

Avyttras andelar i ett dotterföretag eller bestämmande 
inflytande upphör på annat sätt, anses andelarna som avyttrade 
i koncernredovisningen och vinst eller förlust vid avyttringen 
redovisas i koncernresultaträkningen. Om andelar finns kvar 
efter att bestämmande inflytande har upphört redovisas dessa 
med det verkliga värdet vid förvärvstidpunkten som anskaff-
ningsvärde. 

FÖRVÄRV/-AVYTTRING AV KONCERNFÖRETAG  
UNDER RÄKENSKAPSÅRET

»» I januari fusionerades det vilande dotterbolaget KF Fastig-
heter Mälardalen AB, in i Coop Marknad AB.
»» I maj fusionerades de tre vilande dotterbolagen KFI Kapital 

AB, KFI Kapital 2 AB och PAN Vision Intressenter AB, in i KF 
ek. 
»» I december fusionerades det vilande dotterbolaget Kvarn AB 

Juvel, in i MedMera Bank AB. Detta föregicks av att bolaget 
överläts från KF Fastigheter AB.

KONCERNEN |  NOTER
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Inom KF Fastigheter har följande förvärv och avyttringar skett:
»» I maj avyttrade Vinne 6 AB aktierna i Handelsboden Simris-

hamn Fabriken 1 AB.
»» I december avyttrade Brogård 1:84 i Upplands-Bro AB  

aktierna i Tegelhagen Holding 4–9 AB samt dotterbolagen Bro 
Mälarstrand 21–50 (exkl. Bro Mälarstrand 35 och 40).

NOT 5 | Nettoomsättning

REDOVISNINGSPRINCIPER

Intäkter redovisas när de ekonomiska fördelarna som är 
förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla 
företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. Intäkterna redovisas till det verkliga värdet av vad som 
erhållits eller kommer att erhållas med avdrag för lämnade 
rabatter.

Koncernens nettoomsättning avser framförallt omsättning 
i butik, vilken intäktsredovisas i sin helhet vid försäljnings-
tillfället. Koncernens kundlojalitetsprogram, ”Medlems-
programmet”, ger kunder möjlighet att samla poäng i samband 
med inköp hos Coop eller partners. Baserat härpå kan kunden 
plocka ut varor och få framtida rabatter. Möjlighet finns också 
att lösa in poäng mot förmåner hos partners. Redovisningsmäs-
sigt fördelas verkligt värde av ersättning som erhålls vid försälj-
ningstillfället, mellan poäng och övriga komponenter  
i försäljningen. Verkligt värde av intjänade poäng redovisas 
initialt som avsättning, varvid hänsyn tas till hur många poäng 
som förväntas bli inlösta totalt. Ny bedömning av inlösengrad 
och kundpreferens, vad gäller inlösensätt, görs vid varje bok-
slutstillfälle. Intäkt som fördelats till poäng redovisas i resultat-
räkningen när poängen löses in alternativt förfaller.

Intäkt vid partihandelsförsäljning redovisas när varorna 
levereras. Intäkter hänförbara till tillhandahållande av tjänster 
inom områden som exempelvis logistik, marknadsföring, inköp 
& kategoristyrning, redovisning och IT redovisas i takt med att 
de intjänas.

I de fall köpevillkoren innebär att köparen erhåller en finan-
siering är intäktens verkliga värde nuvärdet av alla framtida 
betalningar.    

Se vidare not om segmentredovisning.

Belopp i mkr om inget annat anges
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NOT 6 | Övriga rörelseintäkter

REDOVISNINGSPRINCIPER

Butiker agerar ombud för ett antal företag och erhåller därmed 
provisionsintäkter för utförda tjänster avseende exempelvis 
speltransaktioner och postverksamhet. Dylik provisionsersätt-
ning redovisas såsom övrig rörelseintäkt.

Koncernen 2018 2017

Realisationsvinst vid avyttring 
av rörelse/koncernföretag

4 228

Realisationsvinst vid avyttring 
av fastigheter

185 105

Provisionsintäkter avseende 
spel, biljetter mm

84 87

Tjänster, inkl vidarefakture-
rade kostnader

62 68

Hyresintäkter 0

Övrigt 131 199

466 687

NOT 7 | Uppgifter om personal och 
 ersättningar till styrelse/ledande 
 befattningshavare
»»Medelantalet anställda
Koncernen 2018 varav män 2017  varav män

Sverige 4 809 48% 4 790 47%

Europa – 21 71%

Koncernen totalt 4 809 48% 4 811 47%

»»  Redovisning av könsfördelning i styrelse  
och hos ledande befattningshavare

Koncernen
2018-12-31  

Andel kvinnor
2017-12-31  

Andel kvinnor

Styrelsen 29% 35%

Ledande befattningshavare 33% 38%

»»  Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader,  
inklusive pensionskostnader

2018 2017

Löner och 
andra  

ersättningar
Sociala 

kostnader

Löner och 
andra  

ersättningar
Sociala 

kostnader

Moderföretaget 26 41 22 22

(varav pensionskostnad) ¹) ³) (25) (13)

Dotterföretag 2 080 880 2 109 888

(varav pensionskostnad) (188) (189)

Koncernen totalt 2 106 921 2 131 910

(varav pensionskostnad) ²) ³) (213) (202)

¹)  Av moderföretagets pensionskostnader, exklusive särskild löneskatt, avser 0,8 mkr 
(0,7) gruppen styrelse, VD och vice VD.

²)  Av koncernens pensionskostnader, exklusive särskild löneskatt, avser 9 mkr (13) grup-
pen styrelse, VD och vice VD.

³)  Inkluderar ej förekommande kostnad för nyintjäning av pensionsrätt, tryggad via 
Konsumentkooperationens pensionsstiftelse, även om finansiering sker via befintligt 
överskott i stiftelsen.

Till tidigare VD:ar i moderföretaget finns pensionsförpliktelser 
som säkerställts med företagsägda kapitalförsäkringar. Dessa 
innebär en utfästelse att utbetala pension, i överensstämmelse 
med marknadsvärdet om 59 mkr (93) på berörda kapitalförsäk-
ringar.

»»  Löner och andra ersättningar fördelade mellan 
 styrelseledamöter m fl och övriga anställda

2018 2017

Styrelse
och vd

Övriga
anställda

Styrelse
och vd

Övriga
anställda

Moderföretaget 8 18 7 15

(varav tantiem o.d.) (–) – (–)

Dotterföretag 26 2 054 50 2 059

(varav tantiem o.d.) (–) – (–)

Koncernen totalt 34 2 072 57 2 074

(varav tantiem o.d.) (–) (–)
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»»Löner och andra ersättningar samt pensionskostnader till 
VD och övriga ledande befattningshavare i moderföretaget

2018

Tkr Lön¹)
Pensions-
kostnad²) Förmåner³) Summa

VD Tommy Ohlström 4) 401 1 264 25 1 690

Tf VD Anders Dahlquist-
Sjöberg

2 450 970 109 3 529

Koncernledning, övriga 
(5 pers.)

9 388 4 883 388 14 659

Summa 12 240 7 117 522 19 878

2017

Tkr Lön¹)
Pensions-
kostnad²) Förmåner³) Summa

VD Tommy Ohlström 2 489 2 456 83 5 028

Vice VD Anders 
Dahlquist-Sjöberg

1 899 1 275 81 3 255

Koncernledning, övriga 
(6 pers.) 7 092 3 947 216 11 255

Summa 11 481 7 678 380 19 538

¹)  Lön inklusive semesterersättning och förändring av semesterlöneskuld.

²)  Inkluderar förekommande kostnad för nyintjäning av pensionsrätt, tryggad via Konsu-
mentkooperationens pensionsstiftelse, även om finansiering sker via befintligt överskott i 
stiftelsen. Pensionskostnad inkluderar särskild löneskatt.

³)  Förekommande förmåner består i huvudsak av bilförmåner. 
4)  VDs lön, pensionskostnad och förmåner avser perioden fram till KFs stämma i april 

2018.

Vid tf VDs uppsägning gäller en uppsägningstid om 6 månader 
från bolaget, från tf VD, 3 månader. Vid uppsägning från före- 
tagets sida utgår, utöver lön under uppsägningstiden, ett 
avgångsvederlag om 12 månader. Tf VD tillförsäkras, förutom 
lagfästa försäkrings- och pensionsförmåner, vid varje tidpunkt 
mellan KFO och Handels avtalsfästa pensions- och försäkrings-
premier med pensionsålder 65 år. 

»»Kostnadsförda ersättningar till styrelsen i moderföretaget 1)

Tkr
2018  

Styrelsearvode
2017  

Styrelsearvode

Anders Sundström, ordförande   130 2) 498 3)

Tommy Ohlström, ordförande 1 839 4)

Ann-Kristine Johansson, vice ordförande   316 5) 227 6)

Jan Johnsson, andre vice ordförande   147 7)

Sune Dahlqvist, andre vice ordförande   134 2) 285 8)

Maj Britt Johansson-Lindfors, ledamot   233 9) 153

Håkan Smith, ledamot   176 158

Kenneth Östberg, ledamot   187 10) 178 10)

Anette Andersson, ledamot   214 11) 177 11)

Stig Nilsson, ledamot   163 256 9)

Kristina Kamp, ledamot   274 9) 263 9)

Britt Hansson, ledamot   182 158

Maria Rudolphi, ledamot   194 127

Lennart Eriksson, ledamot  68

Tobias Täpp, arbetstagarrepresentant   116 115

Anneli Eklöf, arbetstagarrepresentant   132  48

Anette Nilsson, arbetstagarrepresentant 
suppleant

   43   9

Rose-Marie Borgström, arbetstagar-
representant

 64

Johan Wiberg, arbetstagarrepresentant 
suppleant

    6  15

Maria Söderbom, arbetstagar-
representant suppleant

 12

Summa 4 486 2 810

1)  Förutom styrelsearvode erhåller samtliga ledamöter ett kombinerat sammanträdes-  
och inläsningsarvode.

2) Arvode för perioden fram till KFs stämma 2018.
3)  Arvodet för jan-½ april, fakturerades inklusive sociala avgifter. Arvodet inkluderar 

arvode för ersättningsutskott.
4)  Arvodet för perioden efter KFs stämma 2018, inkluderar förutom styrelsearvode, 

arvode för ersättningsutskott samt arvode som heltidsarbetande styrelseordförande.
5)  Arvodet inkluderar förutom styrelsearvode, arvode för ersättningsutskott. Arvodet har 

delvis fakturerats inklusive sociala avgifter.
6)  Arvodet har fakturerats exklusive sociala avgifter. Arvodet inkluderar arvode för 

ersättningsutskott.
7)  Arvodet för perioden efter KFs stämma 2018 inkluderar förutom styrelsearvode, 

arvode för ersättningsutskott.
8)  Arvodet inkluderar förutom styrelsearvode, arvode för ersättningsutskott.
9)  Arvodet inkluderar förutom styrelsearvode, arvode för revisionsutskott.
10)  Arvodet inkluderar förutom styrelsearvode, arvode som ordförande i styrgrupp för 

direktanslutna medlemmar.
11)  Arvodet inkluderar förutom styrelsearvode, arvode som vice ordförande i styrgrupp för 

direktanslutna medlemmar.

Belopp i mkr om inget annat anges
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Principer för ersättning till ledande  
befattningshavare i moderföretaget

Med ledande befattningshavare i moderföretaget, som redo-
visas i denna not, avses VD, vice VD samt övriga befattnings-
havare ingående i koncernledningen. Nuvarande riktlinjer 
för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes på 
föreningsstämman 2018. Lönesättningen ska vara konkurrens-
kraftig och medverka till att verksamheten bedrivs effektivt 
och rationellt, men inte vara löneledande. Ersättningen ska 
återspegla befattning, ansvar, kompetens, prestation och er-
farenhet. Huvudprincipen är fast ersättning.

»» PENSION

För VD och vice VD gäller att tjänstepensionen som huvud-
regel ska vara premiebaserad och endast grundas på den fasta 
lönen exklusive förmåner, med en maximal avsättning på 35 
procent av avtalad lön. Hänsyn ska tas till ålder och beräknad 
intjänandetid samt i rimlig omfattning till vad som utgör mark-
nadsmässig premie. Som alternativ till huvudregeln kan KFs 
styrelse besluta att rekryterad befattningshavare kan erhålla 
pensionsförmån i enlighet med vad som gällde i dennes tidigare 
befattning.

»»UPPSÄGNING OCH AVGÅNGSVEDERLAG

Vid uppsägning från ledande befattningshavares sida gäller 
en uppsägningstid om högst sex månader. Anställningen kan 
sägas upp av arbetsgivaren med sex månaders uppsägningstid. 
Avgångsvederlag kan utgå med maximalt 12 månadslöner. 
Avgångsvederlaget utbetalas månadsvis och ny lön från annan 
anställning eller ersättning från eget företag avräknas.

NOT 8 | Avskrivningar, nedskrivningar 
och återförda nedskrivningar
»»Rader i resultaträkning som inkluderar avskrivningar,  

nedskrivningar och återförda nedskrivningar
Koncernen 2018 2017

Kostnad för sålda varor -34 -40

Försäljningskostnader -449 -464

Administrationskostnader -13 -14

Övriga rörelsekostnader -4 -4

-500 -522

NOT 9 | Arvode och kostnadsersättning 
till revisorer

Koncernen 2018 2017

PWC

Revisionsuppdrag 7 7

Andra uppdrag 1 1

NOT 10 | Operationell leasing

REDOVISNINGSPRINCIPER

Leasingavtal där de ekonomiska fördelar och risker som är 
hänförliga till leasingobjektet i allt väsentligt kvarstår hos 
leasegivaren, klassificeras som operationell leasing. Betalning-
ar, inklusive en första förhöjd hyra, enligt dessa avtal redovisas 
som kostnad linjärt över leasingperioden.

»»Leasingavtal där företaget är leasetagare
Koncernen 2018-12-31 2017-12-31

Framtida minimileaseavgifter avseende 
icke uppsägningsbara operationella  
leasingavtal

Inom ett år 977 1 067

Mellan ett och fem år 3 760 3 416

Senare än fem år 1 382 872

6 119 5 355

Räkenskapsårets kostnadsförda  
leasingavgifter 2018 2017

1 104 968

De operationella leasingavtalen där företaget är leasetagare 
hänför sig framförallt till hyra av butiks- och lagerlokaler. Inom 
koncernen finns ett stort antal hyreskontrakt för butiker och 
övriga lokaler som till sin karaktär skiljer sig åt vad gäller t ex 
avtalstider och indexuppräkningar. De flesta avtalen kan vid 
leasingperiodens slut förlängas till en avgift som överensstäm-
mer med en marknadsmässig avgift. I vissa hyresavtal ingår en 
variabel avgift som utgörs av en omsättningsbaserad del.
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»»Leasingavtal där företaget är leasegivare
Koncernen 2018-12-31 2017-12-31

Framtida minimileaseavgifter avseende 
icke uppsägningsbara operationella  
leasingavtal

Inom ett år 49 59

Mellan ett och fem år 121 107

Senare än fem år 12 30

182 196

Variabla avgifter som ingår i räkenskaps-
årets resultat 2018 2017

4 4

De operationella leasingavtalen där företaget är leasegivare hän-
för sig framförallt till uthyrning av butikslokaler. Hyreskontrak-
ten skiljer sig åt vad t ex avser avtalstider och indexuppräkningar. 
De flesta avtal kan vid leasingperiodens slut förlängas. I vissa 
hyresavtal ingår en variabel avgift som utgörs av en omsättnings-
baserad del.

NOT 11 | Andelar i intresseföretag  
och gemensamt styrda företag

REDOVISNINGSPRINCIPER

Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20 % 
och högst 50 % av rösterna eller på annat sätt har ett betydande 
inflytande, redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Kapital- 
andelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade värdet 
på aktier i intresseföretag motsvaras av koncernens andel 
i intresseföretagens egna kapital, eventuella restvärden på 
koncernmässiga över- och undervärden, inklusive goodwill 
och negativ goodwill reducerat med eventuella internvinster. 
I koncernens resultaträkning redovisas som ”Andel i intres-
seföretags resultat” koncernens andel i intresseföretagens 
resultat efter skatt justerat för eventuella avskrivningar på 
eller upplösningar av förvärvade över- respektive undervär-
den, inklusive avskrivning på goodwill/ upplösning av negativ 
goodwill. Erhållna utdelningar från intresseföretag minskar 
redovisat värde. 

När koncernens andel av redovisad förlust överstiger redo-
visat värde på andelarna i intresseföretagets egna kapital, redu-
ceras andelarnas värde till noll. Avräkning  för förlust sker även 
mot långfristiga finansiella mellanhavanden utan säkerhet, 
vilka till sin ekonomiska innebörd utgör en del av netto- 
investering i intresseföretaget. Fortsatta förluster redovisas 
bara om koncernen har lämnat garantier för att täcka dem. 

Ett gemensamt styrt företag är ett joint venture som in-
begriper bildandet av ett aktiebolag, handelsbolag eller någon 
annan form av företag i vilket varje samägare äger andelar. 
Joint venture är ett avtalsbaserat samarbete där två eller flera 
parter gemensamt bedriver en ekonomisk verksamhet och har 
ett gemensamt bestämmande inflytande över verksamheten. 
Innehav i gemensamt styrt företag redovisas enligt kapital-
andelsmetoden.

Belopp i mkr om inget annat anges
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»»Andelar i intresseföretag
Koncernen 2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade  
anskaffningsvärden

Vid årets början 119 117

Avyttring – -1

Aktieägartillskott 3 3

Redovisat värde vid årets slut 122 119

»»Specifikation av koncernens innehav av andelar i intresseföretag
2018-12-31 2017-12-31

Intresseföretag org nr säte Andelar/antal i % ¹)

Kapitalandelens 
värde i koncernen Andelar/antal i % ¹)

Kapitalandelens 
värde i koncernen

Indirekt ägda

Norra Backaplan Bostads AB 556743-0276 Göteborg 33 122 33 119

122 119

¹) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

»»Andelar i gemensamt styrda företag

2018-12-31 2017-12-31

Koncernen

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 47 10

Årets andel i gemensamt styrda företags resultat 50 37

Årets utdelning -58 –

Redovisat värde vid årets slut 39 47

»»Specifikation av koncernens innehav av andelar i gemensamt styrda företag
2018-12-31 2017-12-31

Gemensamt styrda företag org nr säte Andelar/antal i % ¹)

Kapitalandelens 
värde i koncernen Andelar/antal i % ¹)

Kapitalandelens 
värde i koncernen

Indirekt ägda

Handelsbodarna i Sverige Fastighets AB 556792-4146 Stockholm 50 31 50 8

Bro Markutveckling AB 556803-3079 Strängnäs 50 5 50 36

Ljusta Projektutveckling KB 969700-6188 Ljusta 50 1 50 2

Övriga, vilande eller av mindre betydelse 2 1

39 47

¹) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.
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NOT 12 | Finansiella poster

REDOVISNINGSPRINCIPER

Ränta redovisas som intäkt enligt effektivräntemetoden. Effek-
tivräntan är den ränta som diskonterar de uppskattade fram-
tida kassaflödena under ett finansiellt instruments förväntade 
löptid till den finansiella tillgångens eller skuldens redovisade 
nettovärde. Utdelning redovisas när behörigt organ har fattat 
beslut om att utdelning ska lämnas. 

»»  Resultat från övriga värdepapper och fordringar  
som är anläggningstillgångar
Koncernen 2018 2017

Ränteintäkter 6 8

Realisationsresultat vid 
avyttring av andelar -13 1

Utdelningar 16 24

Nedskrivningar -1 -17

Återföring nedskrivningar 25 3

Övrigt 0 –

33 19

»»  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen 2018 2017

Ränteintäkter 166 164

Utdelningar 1 –

Valutakursvinster 4 1

Realisationsresultat 9 8

Återföring av nedskrivning 0 –

Övriga finansiella intäkts-
poster

0 –

179 173

»»  Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen 2018 2017

Räntekostnader, övriga -16 -38

Nedskrivningar -30 -17

Övriga finansiella  
kostnadsposter

-31 -66

-77 -121

NOT 13 | Inkomstskatter

REDOVISNINGSPRINCIPER

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell 
skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för 
innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga re-
sultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som 
ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för 
skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd 
av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga 
temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader som 
härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten 
skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader 
och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga 
underskottsavdrag. Beloppen baseras på de skattesatser och 
skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte 
nuvärdeberäknats. 

Uppskjutna skatteskulder som uppstått vid rena substansför-
värv nuvärdeberäknas om värdet på den uppskjutna skatteskul-
den är en väsentlig del av affärsuppgörelsen och det finns ett 
dokumenterat samband mellan köpeskillingen och köparens 
värdering av den uppskjutna skatteskulden.  

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det 
belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på 
innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen 
omprövas varje balansdag. 

I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på 
uppskjuten skatt och eget kapital.  

Koncernen 2018 2017

Aktuell skatt – -3

Uppskjuten skatt -15 7

-15 4

Belopp i mkr om inget annat anges
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»»Avstämning av effektiv skatt
2018 2017

Koncernen % Belopp % Belopp

Resultat före skatt 298 326

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget 22,0% -65 22,0% -72

Av-/nedskrivning av koncernmässig goodwill -1 -5

Andra icke-avdragsgilla kostnader -60 -155

Ej skattepliktiga intäkter 77 101

Skatteeffekt försäljning av aktier, fastighet och bostadsrätt 31 50

Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande

aktivering av uppskjuten skatt -6 –

Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag – 77

Effekt av ändrade skattesatser/och skatteregler -1 –

Justering av skatt i intresseföretag och gemensamt styrda företag 10 8

Redovisad effektiv skatt -15 4

Temporära skillnader föreligger då det finns skillnader i 
tillgångars och skulders redovisade respektive skattemässiga 
värden. Temporära skillnader avseende följande poster samt 
underskottsavdrag har resulterat i uppskjutna skattefordringar 
och skatteskulder.

2018-12-31 2017-12-31

Koncernen

Uppskjuten
skatte-

fordran
Uppskjuten
skatteskuld Netto

Uppskjuten
skatte-

fordran
Uppskjuten
skatteskuld Netto

Temporära skillnader

Anläggningstillgångar, inkl ev obeskattade reserver 14 10 4 15 12 3

Avsättningar och långfristiga skulder 11 – 11 25 – 25

Skattemässigt underskottsavdrag 446 – 446 446 – 446

Uppskjuten skattefordran/skuld 471 10 461 486 12 474

Kvittning -10 -10 -12 -12

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 461 – 461 474 – 474

Skattemässiga underskottsavdrag uppgår totalt till 4 831 mkr 
(4 867). Av detta belopp har 2 029 mkr (2 029) beaktats vid 
beräkning av uppskjuten skattefordran.  
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NOT 14 | Immateriella  
anläggningstillgångar

REDOVISNINGSPRINCIPER

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskriv-
ningar. Vid redovisning av internt upparbetade immateriella 
tillgångar tillämpas aktiveringsmodellen. Anskaffningsvärdet 
för en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång 
utgörs av samtliga direkt hänförbara utgifter (t ex material och 
löner). Utgifter för internt genererad goodwill och varumärken 
redovisas i resultaträkningen som kostnad när de uppkommer. 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjande-
period. Vid förvärv av strategisk karaktär, till exempel för att få 
tillgång till nya marknader, tillämpas för goodwill en avskriv-
ningstid på upp till 10 år.

För internt upparbetade immateriella tillgångar, som har ak-
tiverats från och med 2016, görs en omföring inom eget kapital. 
Motsvarande belopp förs från fritt eget kapital till bunden fond 
för utvecklingsutgifter. Fonden löses upp i samma takt som 
avskrivningar, nedskrivningar och avyttringar.

Tillämpade avskrivningstider 
Nyttjande-

period

Internt upparbetade immateriella tillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 3–5 år

Förvärvade immateriella tillgångar

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 3–10 år

Hyresrätter och liknande rättigheter 5–7 år

Goodwill 5–10 år

»»NEDSKRIVNING

Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på 
att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en 
sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. 
Om det inte går att beräkna en enskild tillgångs återvinnings-
värde beräknas återvinningsvärdet för hela den kassagenere-
rande enhet som tillgången hör till. För tillgångar, andra än 
goodwill, som tidigare skrivits ned görs per varje balansdag en 
bedömning om återföring av nedskrivning kan ske.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med 
avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid be-
räkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida 
kassaflöden som tillgången väntas ge upphov till i den löpande 
verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. Den 
diskonteringsränta som används  återspeglar marknadsmäs-
siga bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser 

tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl 
som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid 
den senaste nedskrivningen har förändrats.

»»  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  
och liknande arbeten
Koncernen 2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 331 378

Övriga investeringar 45 20

Avyttringar och utrangeringar -3 -79

Omklassificeringar 32 12

Vid årets slut 405 331

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -209 -236

Återförda avskrivningar på  
avyttringar och utrangeringar 3 75

Årets avskrivning -55 -48

Vid årets slut -261 -209

Ackumulerade nedskrivningar

Omklassificeringar 5 –

Årets nedskrivningar -5 –

Vid årets slut – –

Redovisat värde vid årets slut 144 122

Belopp i mkr om inget annat anges
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»»  Goodwill
Koncernen 2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 451 481

Rörelseförvärv 1 –

Avyttringar och nedläggning av verksamhet -21 -30

Omklassificeringar -51 –

Vid årets slut 380 451

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -326 -304

Avyttringar och nedläggning av verksamhet 9 16

Omklassificeringar 68 –

Årets avskrivning -9 -38

Vid årets slut -258 -326

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början -95 -110

Avyttringar och nedläggning av verksamhet 11 15

Omklassificeringar -17 –

Vid årets slut -101 -95

Redovisat värde vid årets slut 21 30

»»Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar
Koncernen 2018-12-31 2017-12-31

Förskott vid årets början 75 37

Förändring via förvärv/avyttring av dotterföretag 143 68

Omklassificeringar -44 -12

Årets nedskrivningar -28 -18

Redovisat värde vid årets slut 146 75

»»  Koncessioner, patent, licenser,  
varumärken samt liknande rättigheter
Koncernen 2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 17 19

Rörelseförvärv 1 1

Avyttringar och utrangeringar – -3

Omklassificeringar 7 –

Vid årets slut 25 17

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -13 -14

Avyttringar och utrangeringar 1 3

Årets avskrivning -3 -2

Vid årets slut -15 -13

Redovisat värde vid årets slut 10 4

»»  Hyresrätter och liknande rättigheter
Koncernen 2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 9 10

Avyttringar och utrangeringar – -1

Vid årets slut 9 9

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -8 -8

Avyttringar och utrangeringar – 1

Årets avskrivning -1 -1

Vid årets slut -9 -8

Redovisat värde vid årets slut 0 1
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NOT 15 | Materiella anläggningstillgångar

REDOVISNINGSPRINCIPER

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskriv-
ningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även 
utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. Tillkommande 
utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens 
redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och reparatio-
ner redovisas som kostnader när de uppkommer. Avskrivning 
sker linjärt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När en 
komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras even-
tuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya 
komponentens anskaffningsvärde aktiveras. 

Låneutgifter belastar resultatet i den period till vilken de 
hänför sig, oavsett hur de upplånade medlen har använts.  

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring 
av materiell anläggningstillgång redovisas i resultaträkningen 
som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad. Rea-
lisationsresultat beräknas med beaktande av avdrag för direkta 
försäljningskostnader.

Tillämpade avskrivningstider 
Nyttjande-

period

Byggnader 10–100 år

Markanläggning  20 år

Nedlagda utgifter på annans fastighet  max 20 år

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5–10 år

Inventarier, verktyg och installationer 3–20 år

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika 
nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och mark. 
Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjande-
period bedöms som obegränsad. Byggnaderna består av flera 
komponenter vars nyttjandeperiod varierar. 

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats 
och ligger till grund för avskrivningen på:

Byggnader

Stomme, inkl grund 100 år

Stomkomplettering 25 år

Fasad 50–75 år

Tak 20–40 år

Fasad-/stomkomplettering, ytskikt 10 år

Installationer, allmänna för fastighet 25 år

Normal hyresgästanpassning, byggnad Kontraktstid

Byggnadsinventarier:

Installationer, specifika för verksamheten 25 år

Normal hyresgästanpassning, byggnadsinventarier Kontraktstid

»»NEDSKRIVNING

Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på 
att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en 
sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. 
Om det inte går att beräkna en enskild tillgångs återvinnings-
värde beräknas återvinningsvärdet för hela den kassagenere-
rande enhet som tillgången hör till. För tillgångar som tidigare 
skrivits ned görs per varje balansdag en bedömning om återfö-
ring av nedskrivning kan ske.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med 
avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid be-
räkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida 
kassaflöden som tillgången väntas ge upphov till i den löpande 
verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. Den 
diskonteringsränta som används  återspeglar marknadsmäs-
siga bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser 
tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl 
som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid 
den senaste nedskrivningen har förändrats. 

»» LEASING

Leasingavtal som innebär att de ekonomiska riskerna och 
fördelarna med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs 
från leasegivaren till ett företag i KF-koncernen klassificeras i 
koncernredovisningen som finansiella leasingavtal. Finansiella 
leasingavtal medför att rättigheter och skyldigheter redovisas 
som tillgång respektive skuld i balansräkningen. Tillgången och 
skulden värderas initialt till det lägsta av tillgångens verkliga 
värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. Utgifter som di-
rekt kan hänföras till leasingavtalet läggs till tillgångens värde. 
Leasingavgifterna fördelas på ränta och amortering enligt ef-
fektivräntemetoden. Räntekostnader fördelas därmed över lea-
singperioden så att varje redovisningsperiod belastas med ett 
belopp som motsvarar en fast räntesats för den under respek-
tive period redovisade skulden. Variabla avgifter redovisas som 
kostnad i den period de uppkommer. Den leasade tillgången 
skrivs av linjärt över den bedömda nyttjandeperioden. 

Belopp i mkr om inget annat anges
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efter avdrag för rivningskostnader och övriga kostnader. Till 
detta läggs initialt återstående driftnetto av befintliga hyresav-
tal under kalkylperioden. Projektfastigheter värderas utifrån 
det uppskattade värdet av genomfört projekt med avdrag för 
kvarstående investeringar och ett bedömt riskpåslag, inklusive 
i vissa fall även en kompletterande sammanräkning av de upp-
arbetade investeringarna i projektet.

»»Maskiner och andra tekniska anläggningar
Koncernen 2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 61 59

Nyanskaffningar – 3

Avyttringar och utrangeringar – -1

61 61

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -58 -53

Återförda avskrivningar på avyttringar och 
utrangeringar

– 1

Årets avskrivning – -6

-58 -58

Redovisat värde vid årets slut 3 3

»»  Byggnader och mark
Koncernen 2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 846 849

Nyanskaffningar 8 –

Avyttringar och utrangeringar -76 -8

Omklassificeringar 10 5

Vid årets slut 788 846

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -224 -193

Återförda avskrivningar  
på avyttringar och utrangeringar 20 –

Årets avskrivning -27 -31

Vid årets slut -231 -224

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början -158 -165

Återförda nedskrivningar  
på avyttringar och utrangeringar 8 –

Under året återförda nedskrivningar 6 7

Vid årets slut -144 -158

Redovisat värde vid årets slut 413 464

»»Varav mark och markanläggning
Koncernen 2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden 191 215

Ackumulerade avskrivningar -29 -30

Ackumulerade nedskrivningar -6 -7

Redovisat värde vid årets slut 156 178

»»Upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter
Koncernen 2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade verkliga värden

Vid årets början 851 831

Vid årets slut 930 851

Marknadsvärdet av helägda förvaltningsfastigheter per 31 
december 2018 uppgick till 930 Mkr. Fastigheterna är till sin 
karaktär främst mark och/eller projektfastigheter. Marknads-
värdet har fastställts genom interna och externa värderingar. 
Byggrätter/mark har värderats utifrån bedömt marknadsvärde 
per kvadratmeter byggrätt i de fall det finns fastställda bygg-
rätter enligt detaljplan. Om detaljplan saknas för en fastighet 
har ett riskavdrag gjorts utifrån bedömda förutsättningar för 
att erhålla byggrätter enligt detaljplan. För bebyggda projekt-
fastigheter används bedömt värde per kvadratmeter byggrätt 
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»»Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen 2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 3 516 3 329

Nyanskaffningar 377 565

Rörelseförvärv 1 –

Avyttringar och utrangeringar -217 -341

Omklassificeringar 50 -37

3 727 3 516

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -2 030 -2 045

Återförda avskrivningar  
på avyttringar och utrangeringar

200 320

Omklassificeringar -40 58

Årets avskrivning -387 -363

-2 257 -2 030

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början -198 -187

Återförda nedskrivningar  
på avyttringar och utrangeringar

13 11

Under året återförda nedskrivningar 14 3

Årets nedskrivningar -5 -25

-176 -198

Redovisat värde vid årets slut 1 294 1 288

»»  Pågående nyanläggningar och förskott  
avseende materiella anläggningstillgångar
Koncernen 2018-12-31 2017-12-31

Vid årets början 60 76

Avyttringar och utrangeringar -8 -19

Omklassificeringar -20 -26

Investeringar 61 29

Redovisat värde vid årets slut 93 60

NOT 16 | Fordringar hos  
gemensamt styrda företag

Koncernen 2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 29 34

Tillkommande fordringar – 1

Reglerade fordringar – -6

Redovisat värde vid årets slut 29 29

NOT 17 | Fordringar hos intresseföretag

Koncernen 2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början – 9

Reglerade fordringar – -9

– –

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början – 8

Under året återförda nedskrivningar – -8

– –

Redovisat värde vid årets slut – –

Belopp i mkr om inget annat anges
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NOT 19 | Andra långfristiga  
värdepappersinnehav

Koncernen 2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 285 295

Tillkommande tillgångar 7 17

Avgående tillgångar -27 -18

Omklassificeringar – -9

265 285

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början -104 -103

Omklassificeringar – 15

Under året återförda nedskrivningar 2 1

Årets nedskrivningar -2 -17

-104 -104

Redovisat värde vid årets slut 161 181

NOT 20 | Finansiella instrument  
och riskhantering 

REDOVISNINGSPRINCIPER

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med 
kapitel 11 (Finansiella instrument värderade utifrån anskaff-
ningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfäl-
let till anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsut-
gifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.   

Kortfristiga räntebärande placeringar, omsättningsaktier 
inklusive fondandelar och derivat värderas kollektivt enligt 
den sk portföljmetoden till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
verkliga värde.  

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balans-
räkningen när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga 
villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när 
den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upp-
hört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar 
som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till 
annan part och företaget inte längre har kontroll över den fi-
nansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräk-
ningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.   

NOT 18 | MedMera Bank

MedMera Bank erbjuder ett varierat utbud av finansiella 
tjänster till medlemmarna i landets konsumentföreningar. 
Bland produktutbudet finns kontoprodukter både med och 
utan kreditfunktion. Banken tillhandahåller även enkla och 
prisvärda spar- och låneprodukter till kunder och medlemmar. 
Härtill tillhandahåller banken även infrastruktur för hela KF-
koncernen och för konsumentföreningar. Häri hanteras alla 
kortbetalningar i butik.

Utlåning 2018-12-31 2017-12-31

Utlåning till kreditinstitut  
(kortclearingsfordran)

Avtalsenligt odiskonterat kassaflöde

Högst 1 år 371 306

Utlåning till allmänhet

Avtalsenligt odiskonterat kassaflöde

Högst 1 år 781 656

Längre än 1 år men högst 5 år 1 885 1 564

Längre än  5 år 1 121 961

3 787 3 181

Summa utlåning 4 159 3 487

Osäkra lånefordringar 2018-12-31 2017-12-31

Utlåning till allmänhet

Osäkra lånefordringar 9 15

Reserverat -8 -36

1 -21

Förfallna lånefordringar 2018-12-31 2017-12-31

Utlåning till allmänhet

Förfallna 60 dagar eller mindre 32 34

Förfallna mellan 60 dagar och 90 dagar 7 12

Förfallna mellan 90 dagar och 180 dagar 1 –

Förfallna mellan 180 dagar och 360 dagar 0 –

40 46

Inlåning 2018-12-31 2017-12-31

Inlåning från allmänhet

Avtalsenligt odiskonterat kassaflöde

Högst 1 år 3 183 3 428

Längre än 1 år men högst 5 år 31 37

3 214 3 465
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»»KUNDFORDRINGAR OCH ÖVRIGA FORDRINGAR 

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättnings-
tillgångar värderas individuellt till det belopp som beräknas 
inflyta efter avdrag för osäkra fordringar. Finansiella anlägg-
ningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till 
anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar 
och med tillägg för eventuella uppskrivningar. Fordringar som 
är räntefria eller som löper med en ränta som avviker från 
marknadsräntan och som har en löptid överstigande 12 måna-
der, redovisas till diskonterat nuvärde. Tidsvärdeförändringen 
redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen. Kundfordring-
ars förväntade löptid är kort, varför värdet på dessa redovisas 
till nominellt belopp utan diskontering.

»»KORTFRISTIGA PLACERINGAR

Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsik-
tigt redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde och i efterföl-
jande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip till det 
lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. Koncernens 
värdepappersportfölj ingår i posten korfristiga placeringar. 
Häri ingående instrument utgörs av räntebärande placeringar, 
omsättningsaktier inkl fondandelar och derivat. Derivatinstru-
ment utgörs bl a av terminskontrakt och swappar som utnyttjas 
för att täcka risker för valutakursförändringar och för expo-
nering av ränterisker. För de instrument som ingår tillämpas 
värderingsprincipen på portföljen som helhet. Detta innebär 
att vid prövning av lägsta värdets princip avräknas orealiserade 
förluster mot orealiserade vinster inom portföljen.

»»ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till an-
skaffningsvärde. I efterföljande redovisning värderas aktierna 
till anskaffningsvärde med bedömning av om ett  nedskriv-
ningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna värderas  
i efterföljande redovisning till upplupet anskaffningsvärde med 
tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell 
reservering för värdeminskning.

»» LÅNESKULDER OCH LEVERANTÖRSSKULDER

Långfristiga finansiella skulder redovisas till upplupet anskaff-
ningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till upptagande av 
lån har korrigerat lånets anskaffningsvärde och periodiserats 
enligt effektivräntemetoden. Kortfristiga skulder redovisas till 
anskaffningsvärde.

»»DERIVATINSTRUMENT FÖR VILKA  

SÄKRINGSREDOVISNING INTE TILLÄMPAS

Dotterbolagens valutarisker säkras, med vissa avvikelser, mot 
koncernens internbank (MedMera Bank AB). Internbanken 
aggregerar sedan valutarisken i koncernen och säkrar denna 

mot externa motparter. Dotterbolagens import och export 
av varor i utländsk valuta som är kontrakterade och där pris, 
volym och leveranstidpunkt är fastställda ska säkras i sin hel-
het. Dotterbolag har även rätt att, i samråd med finansavdel-
ningen, valutasäkra inköpsavtal utöver orderläggning i syfte att 
säkerställa vinstmarginaler och marknadsandelar. Vidare ska 
balansexponering från nettotillgångar/skulder i andra valutor, 
förutom genom eget kapital i dotter och intressebolag, valuta-
säkras (förutom avvikelser enligt placeringspolicy). 

Om det bedöms vara lägligt att justera koncernens ränterisk 
på total nivå kan KF använda sig av räntederivat.

Derivatinstrument  värderas i enlighet med lägsta värdets 
princip dvs endast utestående derivatinstrument med negativt 
värde redovisas i balans-och resultaträkningen. 

»»DERIVATINSTRUMENT FÖR VILKA  

SÄKRINGSREDOVISNING TILLÄMPAS

Koncernens elprisrisk hanteras genom handel med elderivat. 
Prognostiserad egen förbrukning prissäkras enligt norm fast-
lagd i finanspolicy. För dessa prissäkringar tillämpas säkrings-
redovisning vilket innebär att inga utestående elderivat tas 
upp till värdering i balans- och resultaträkningen. När trans-
aktionen ingås, dokumenteras förhållandet mellan säkringsin-
strumentet och den säkrade posten, liksom även koncernens 
mål för riskhanteringen och riskhantingsstrategin avseende 
säkringen. KF dokumenterar också företagets bedömning, både 
när säkringen ingås och fortlöpande, av huruvida de derivatin-
strument som används i säkringstransaktioner i hög utsträck-
ning är effektiva när det gäller att motverka förändringar  
i kassaflöden som är hänförliga till de säkrade posterna.

Säkringsredovisningen avbryts om säkringsinstrumentet 
förfaller, säljs, avvecklas eller löses in, eller säkringsrelationen 
inte längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning. Even-
tuellt resultat från en säkringstransaktion som avbryts i förtid 
redovisas omedelbart i resultaträkningen.

I vissa fall tillämpas säkringsredovisning även för säkring av 
valutarisker.

Belopp i mkr om inget annat anges
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»»  Derivat och finansiell riskhantering 

Koncernen 2018-12-31 2017-12-31

Tillgångar
Redovisat 

värde
Verkligt

värde
Redovisat

värde
Verkligt

värde

Derivat för vilka 
säkringsredovisning 
tillämpas

Elderivat – 61 – 10

Derivat för vilka 
säkringsredovisning 
inte tillämpas

Valutaterminer – 1 – 3

– 62 – 13

»» PRINCIPER FÖR FINANSIERING  

OCH FINANSIELL RISKHANTERING

Hanteringen av finansiella risker och kassaflöden är centrali-
serad för att uppnå ändamålsenlig kontroll, utnyttja stor-
drifts fördelar och uppnå fördelaktiga villkor på de finansiella 
marknaderna. Finansverksamheten i koncernen hanteras av 
MedMera Bank AB på uppdrag av moderföretaget, och regleras 
av koncernens finanspolicy. Finansverksamheten inom Med-
Mera Bank AB regleras av separata policys och är tillsyns pliktig 
under Finansinspektionen.

Finansverksamheten bär det direkta ansvaret för alla ränte-
bärande poster i balansräkningen, för koncernens aktiviteter 
mot banker och på de finansiella marknaderna. Finansverk-
samheten ska understödja koncernens operativa verksamhet 
genom att på ett proaktivt sätt delta och stödja i alla finansrela-
terade frågeställningar inom koncernen, med en klar målsätt-
ning att:

 
»»Tillföra ett bestående mervärde för hela koncernen
»»  Identifiera, mäta och hantera de finansiella risker som upp-
står från koncernens verksamhet för att därigenom suppor-
tera koncernens operativa målsättningar
»»  Erbjuda god service på det finansiella området gentemot  
dotterbolag, KFs ledning och konsumentföreningar

»» FINANSIERING

Det är koncernens policy att uppnå stabilitet i den långsik-
tiga kapital försörjningen och begränsa såväl likviditets- som 
refinansieringsrisken. Upprätthållandet av en tillräcklig 
betalnings reserv i form av kassa och/eller outnyttjade kredit-
faciliteter är av central betydelse. Koncernens finansierings-
källor utgörs i huvudsak av insatskapital, inlåning via MedMera 
Bank, extern inlåning via koncernens cashpool samt övrigt eget 
kapital.

Refinansieringsrisk

Med refinansieringsrisk avses risken för att kostnaderna blir 
högre och finansieringsmöjligheterna begränsade när lån ska 
förlängas, samt att betalningsförpliktelser inte kan uppfyllas till 
följd av otillräcklig likviditet eller svårigheter att erhålla finan-
siering. Refinansieringsrisken är nära knuten till likviditets-
risken, vilken beskrivs i nästa avsnitt. 

Det är koncernens policy att uppnå stabilitet i den långsiktiga 
kapitalförsörjningen och därmed begränsa refinansierings-
risken. Detta betyder att koncernen ska upprätthålla en 
tillräckligt stor likviditetsreserv, ha en jämn förfallostruktur 
på lån och faciliteter över tid, samt uppnå diversifiering mel-
lan finansierings former och marknader.  Refinansierings risk 
är direkt kopplad till den finansiella risken. Då koncernens 
finansiella ställning är god och nettoskuldsättningen är positiv 
är betydelsen av jämn förfallostruktur och diversifiering enligt 
ovan av marginell betydelse. Om situationen förändras och 
koncernen utvecklas till att bli nettolåntagare ska detta ses över.

Likviditetsrisk

Den kortsiktiga kapitalförsörjningen syftar till att vid var tid 
 säkerställa koncernens betalningsförmåga genom att hålla 
en tillräcklig betalningsberedskap eller likviditetsreserv. 
Likviditets reserven definieras som likvida medel, finansiella 
placeringar som kan omvandlas till likvida medel inom 3 bank-
dagar, samt garanterade ej utnyttjade kreditfaciliteter. 

Likviditetsbrist kan uppstå inom KF genom oförutsedda ut-
tag ur MedMera Bank och koncernens cashpooler. Likviditets-
utvecklingen följs upp dagligen.

Koncernens finanspolicy föreskriver att likviditetsreserven 
vid var tid ska täcka:

»»Estimerade nettoinvesteringar kommande 6 månader
»»Normala kassaflödesvariationer inom koncernen
»»  En extra buffert för att täcka betalningsförmågan vid en stres-
sad likviditetssituation
 

Likviditetsreserven ska vid var tid uppgå till minimum 1 000 
mkr utöver planerade nettoinvesteringar.

Per den 31 december 2018 uppgick koncernens likvida medel, 
inklusive räntebärande kortfristiga placeringar, till 5 202 mkr 
(5 638). Detta inkluderar MedMera Banks likviditetsreserv på 
606 mkr, vilken inte är tillgänglig för koncernen på grund av 
banklagstiftning. Vid årsskiftet hade KF bankkrediter på 0 mkr 
(0).
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»» RÄNTERISK

En förändring av marknadsräntor påverkar koncernens 
resultat räkning. Både räntebärande skulder och tillgångar 
är exponerade för ränterisk. Hur snabbt en varaktig ränte-
förändring får genomslag i koncernens finansnetto beror på 
ränte bindningstiden, det vill säga när i tiden som räntevillko-
ren förlängs.

Koncernen är för närvarande nettoplacerare, det vill säga 
finansiella tillgångar överstiger finansiella skulder. Ränterisken 
är därför kopplad till de finansiella tillgångarna. Koncernen har 
tre portföljer med placeringar som regleras i separata policys 
för KF ekonomisk förening, MedMera Bank samt för Coop 
Sverige. 

Enligt koncernens finanspolicy ska alla placeringar vara 
denominerade i svenska kronor (SEK). Den genomsnittliga 
durationen för de externa finansiella placeringarna i KF ekono-
misk förening får maximalt uppgå till 6 månader (6 månader). 
Vid årsskiftet var durationen 4,1 månader (4,9 månader), vilket 
motsvarar en ränterisk på 11,4 mkr (11,5) beräknat utifrån ett 
1% skift i avkastningskurvan. I MedMera Bank är innehaven 
uppdelade i en likviditetsportfölj och en likviditetsreserv. Likvi-
ditetsportföljen har en benchmarkduration på 1,0 år. Ränteris-
ken tillåts avvika från benchmarkrisken med 15 mkr beräknat 
som ett 1% skift i avkastningskurvan. Vid årsskiftet var duratio-
nen för samtliga placeringar i MedMera Bank 0,7 år (1,08 år), 
vilket motsvarar en ränterisk på 7,6 mkr (18,5) be räknat som ett 
1 % skift i avkastningskurvan. Den genom snittliga durationen 
för de externa finansiella placeringarna i Coop Sverige ska vara 
2–4 år (2–4 år), med ett benchmark på 3 år (3 år). Vid årsskiftet 
var durationen 2,8 år (3,1 år), vilket mot svarar en ränterisk på 
35,1 mkr (42,1 mkr) beräknat som ett 1 % skift i avkastnings-
kurvan.

Total duration för koncernens samlade externa finansiella 
placeringar uppgick till 0,96 år (1,22).

31 dec 2018
Räntebindning, 
Mkr 0–3 mån 3–6 mån 6–12 mån 1–5 år över 5 år Totalt

Räntebärande 
tillgångar

4 924 1 170 1 365 1 516 50 9 024

Räntebärande 
skulder

-4 759 -39 -28 -31 – -4 857

Netto 165 1 130 1 337 1 485 50 4 167

För att reducera ränterisken och skydda koncernens resultat 
mot en eventuell ränteförändring får räntederivat användas.

»» VALUTARISK

KF-koncernen är i sin verksamhet exponerad mot för-
ändringar av växelkurser. Denna exponering uppkom-
mer från inköp respektive försäljning i främmande valutor 
 (transaktions expo nering) och från nettotillgångar/skulder  

i andra valutor än koncernens konsolideringsvaluta (omräk-
ningsexponering). Förändringar i valutakurser påverkar därmed 
både koncernens resultat- och balansräkning. Det är koncernens 
policy att minska denna exponering. 

Valutarisk indelas vanligen i transaktionsexponering och 
om räknings exponering.

Transaktionsexponering

Med transaktionsexponering för KF-koncernen avses kontrak-
terade inköp, det vill säga order till leverantörer där pris, volym 
och betalningstidpunkt är fastställd. Transaktionsexponering 
ska valutasäkras för att säkerställa förväntade marginaler, 
minska osäkerheten i resultaträkningen och därmed öka 
prognos säkerheten. Dotterbolagens valutasäkringar görs via 
MedMera Bank med hjälp av koncerninterna transaktioner 
som sedan MedMera Bank i sin tur säkrar mot externa motpar-
ter. Det är koncernens policy att säkra 100 % av transaktions-
exponeringen.

Valutakursexponeringar i balansräkningsposter säkras med 
hjälp av utjämnande balansposter eller derivatinstrument. 
Innehav av noterade aktier och aktiefonder samt onoterade 
innehav i utländsk valuta valutasäkras inte. Balansräknings-
poster i utländsk valuta finns i MedMera Bank förutom onote-
rade innehav i utländsk valuta som finns i KF Invest.

Nedan redovisas koncernens valutaexponering per den 31 
december 2018 i lokal valuta, samt omräknade till SEK.

Omräkningsexponering

Koncernens omräkningsexponering är risken för att föränd-
ringar i valutakurser får en negativ effekt vid omräkning av de 
utländska dotterföretagens balans- och resultaträkningar till 
svenska kronor. Omräkningsexponering är en redovisnings-
mässig risk som uppstår vid konsolideringen av koncernens 
balansräkning, men som därmed också påverkar finansiella 
nyckeltal och financial covenants. 

KF-koncernens omräkningsexponering är i dagsläget av 
begränsad omfattning och därför är även påverkan på nyckeltal 
liten. Det är koncernens policy att inte säkra omräkningsexpo-
neringen.

Belopp i mkr om inget annat anges
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Valuta

Transaktions-
exponering  

(mn lokal valuta)

Räntebärande 
tillgångar och 

skulder

Noterade aktier 
och aktiefonder 
samt onoterade 

innehav

Derivat-kontrakt 
mot extern 

motpart (mn lokal 
valuta)

Nettoexponering 
(mn lokal valuta)

Nettoexponering i 
SEK (mn SEK)

DKK -27,4 2,8 0,0 24,4 -0,2 -0,2

EUR -32,6 5,0 0,5 32,3 5,2 53,6

NOK -23,0 0,0 0,0 23,0 0,0 0,0

USD -4,1 7,0 3,7 -3,0 3,7 32,9

Total valutaexponering 
(mkr)

86,4

»» ELPRISRISK

Elprisrisk definieras som risken att KF-koncernens resultat- 
och balansräkning påverkas negativt vid förändrade mark-
nadspriser på elkraft. KF-koncernen har en elprisrisk genom 
el förbrukning i Coop Butiker & Stormarknader och i Coop 
Logistik. Det är koncernens policy att säkra elprisrisken för 
innevarande år plus 3 år genom handel med elderivat.

2019 2020 2021

Prognosticerad årsförbrukning MWh: 174 450 169 790 169 333

El derivat MWh: 112 829 67 812 34 602

Säkringsgrad %: 65% 40% 20%

Utestående elderivat säkringsredovisas i enlighet med K3, 
kapitel 11.

»»ÖVRIG MARKNADSRISK

Övrig marknadsrisk definieras som risken för att värdet 
på finansiella instrument varierar på grund av förändrade 
marknads priser orsakade av andra faktorer än de som redan är 
beskrivna i denna not.

KFs Innehav i noterade aktier uppgick vid årsskiftet till 10 
mkr (11), innehav i riskkapitalbolag, onoterade aktier och övriga 
långfristiga finansiella placeringar uppgick till 222 mkr (247).

KF och MedMera Bank begränsar övrig marknadsprisrisk 
genom ett detaljerat regelverk avseende diversifiering, mot-
parts- och kreditrisker i KFs finanspolicy respektive MedMera 
Banks finanspolicy.

»»KREDIT- OCH MOTPARTSRISK

KF är exponerad mot kreditrisk genom sina placeringar i 
obliga tioner och andra räntebärande instrument och genom 
inlåning/ deposits i banker. Kreditrisken ska begränsas genom 

att placeringar och inlåning i bank endast får genomföras med 
motparter som har hög kreditvärdighet (investment grade eller 
motsvarande). Vidare har KF exponering mot konsument-
föreningar till följd av utlåning. Sådan utlåning får därför 
endast göras efter noggrann kreditbedömning. Dessutom har 
KF endast en begränsad kreditrisk i kundfordringarna, vilket är 
en naturlig följd av verksamhetens karaktär.

Kreditrisk finns också hos MedMera Bank genom utlåning 
till allmänheten i form av utnyttjade kortkrediter och blan-
colån. För ytterligare information, se MedMera Banks årsredo-
visning.

Den största enskilda kreditexponeringen per den 31 decem-
ber 2018 var gentemot Nordea. Marknadsvärdet var totalt 1 458 
mkr, varav 989 mkr i säkerställda obligationer.

Motpartsrisker är de kreditrisker som uppstår genom posi-
tiva marknadsvärden i finansiella kontrakt på valuta-, ränte-, 
aktie- och elmarknaderna. Motpart i dessa transaktioner är 
banker, fondkommissionärer och elhandelsbolag, såvida de 
finansiella kontrakten inte är clearade på en börs (central coun-
terparty clearing).

KFs motpartsrisk begränsas genom att finansiella trans-
aktioner endast görs med godkända motparter och att trans-
aktionerna så långt som det är möjligt clearas på en börs. KF 
strävar efter att fördela finansiella transaktioner mellan flera 
motparter. Den kreditrisk som uppstår genom finansiella 
derivatkontrakt som ej clearas på en börs, ska reduceras genom 
ISDA-avtal, för att därigenom möjliggöra kvittning av skulder 
och fordringar vid motpartens obestånd.
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NOT 21 | Andra långfristiga fordringar

Koncernen 2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 2 244 2 317

Tillkommande fordringar 1 501 1 283

Reglerade fordringar -934 -1 204

Omklassificeringar -628 -152

2 183 2 244

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början -25 -24

Under året återförda nedskrivningar 9 –

Årets nedskrivningar – -1

-16 -25

Redovisat värde vid årets slut 2 167 2 219

NOT 22 | Varulager mm

REDOVISNINGSPRINCIPER

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Inkuransrisker har därvid beaktats. 
Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen 
(FIFU). I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp 
även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och 
skick.

NOT 23 | Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter

Koncernen 2018-12-31 2017-12-31

Förutbetalda hyror 304 259

Bonus från leverantörer 201 185

Förutbetalda IT-kostnader 58 54

Upplupna ränteintäkter 104 104

Övriga upplupna intäkter 9 23

Övriga poster 57 47

733 672

NOT 24 | Avsättningar för pensioner  
och liknande förpliktelser

REDOVISNINGSPRINCIPER

»»AVGIFTSBESTÄMDA PLANER 

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett 
annat företag, normalt ett försäkringsföretag. KF har inte 
längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är 
betald. Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad 
anställning är beroende av de avgifter som har betalats och den 
kapitalavkastning som avgifterna ger. Avgifterna för avgifts-
bestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter 
redovisas som skuld. 

»» FÖRMÅNSBESTÄMDA PLANER

Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse att 
lämna de överenskomna ersättningarna till nuvarande och 
tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels risken att 
ersättningarna kommer att bli högre än förväntat (aktuariell 
risk), dels risken att avkastningen på tillgångarna avviker 
från förväntningarna (investeringsrisk). Vid redovisning av 
förmånsbestämda planer tillämpas de förenklingsregler som 
finns i BFNAR 2012:1. Förmånsbestämda planer för vilka 
pensionspremier betalas redovisas som avgiftsbestämda vilket 
innebär att avgifterna kostnadsförs i resultaträkningen. I de fall 
pensionsförpliktelser har tryggats genom överföring av medel 
till en pensionsstiftelse, så beräknas en avsättning och årlig 
kostnad utifrån nuvärdet av den intjänade framtida förmånen. 
I de fall stiftelsens förvaltningstillgångar överstiger förpliktel-
sen redovisas ingen tillgång. Nettot av ränta på pensionsskuld 
och förväntad avkastning på tillhörande förvaltningstillgångar 
redovisas i finansnettot. Övriga komponenter redovisas i rör-
elseresultatet.

Belopp i mkr om inget annat anges
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I de fall pensionsförpliktelserna uteslutande är beroende av 
värdet på en ägd kapitalförsäkring redovisas pensionsförplik-
telsen som en avsättning motsvarande tillgångens redovisade 
värde. Kapitalförsäkringen, vilken ställs som säkerhet för givet 
pensionslöfte, redovisas som finansiell anläggningstillgång. 

»» ERSÄTTNINGAR VID UPPSÄGNING 

Ersättningar vid uppsägning utgår då något företag inom 
koncernen beslutar att avsluta en anställning före den normala 
tidpunkten för anställningens upphörande eller då en anställd 
accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot 
sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon 
framtida ekonomisk fördel redovisas en skuld och en kostnad 
när företaget har en legal eller informell förpliktelse att lämna 
sådan ersättning. 

Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen av den 
ersättning som skulle krävas för att reglera förpliktelsen på 
balansdagen. 

»» PENSIONSFÖRMÅNER

KF har både avgiftsbestämda och förmånsbestämda pen-
sionsplaner. Enligt avgiftsbestämda planer betalar företaget 
fastställda avgifter till en extern part och har inte några för-
pliktelser att betala ytterligare avgifter.  De förmånsbestämda 
planerna innebär att den anställde garanteras en pension mot-
svarande en viss procentsats av slutlönen vid full tjänstetid.

Ersättningar efter avslutad anställning i Sverige är en 
kombination av både avgiftsbestämda och förmånsbestämda 
planer. Alla planer för kollektivanställda är avgiftsbestämda. 
Tjänstemän omfattas av den förmånsbestämda KTP-planen, 
bestående av ålders-, sjuk- och familjepension samt av den 
avgiftsbestämda ITPK-planen, vilket är en kompletterande 
ålderspension. Åtagandet inom ramen för KTP-planen är till 
största del fonderat via Konsumentkooperationens Pensions-
stiftelse, kompletterat med kreditförsäkring hos PRI Pensions-
garanti. Tillgångarna i stiftelsen är avskilda från KF. Åtagandet 
för KTP-planens sjuk- och familjepension finansieras via 
försäkringslösning.

Med verkan från 2009 ändrades KTP-planen. Den nya 
planen, ITP1/KTP1, är avgiftsbestämd och är öppen för nya 
deltagare i KTP-planen, medan nuvarande deltagare fortsätter 
i den gamla planen. KF betalar premier för anställd, som omfat-
tas av ITP1/KTP1, och den anställde väljer förvaltare. Denna 
plan är öppen för tjänstemän födda 1981 eller senare samt för så 
kallade tio-taggare (lön överstigande 10 ibb). 

Folksam beräknar, enligt uppdrag, pensionsskulden för de 
företag inom KF-koncernen som har tryggat förmånsbestämda 
pensionsförpliktelser i stiftelsen. Utifrån denna beräkning 
samt beräkning av förvaltningstillgångarnas värde fakturerar 

Konsumentkooperationens pensionsstiftelse arbetsgivaren 
månadsvis så att avsättningarna motsvarar skulden vid varje 
årsskifte. Pensionsskuldens storlek bestäms av faktorer som 
ålder, lön, tjänstetid, pensionsålder, kön, förväntad återstående 
livslängd och diskonteringsränta om 2,0 % (2,0 %). 

Pensionsstiftelsens tillgångar förvaltas gemensamt i tre för-
valtningsportföljer med olika sammansättning av aktier, rän-
tebärande värdepapper och fastigheter, och därmed varierad 
förväntad avkastning och risk. Alla tre förvaltningsportföljerna 
innehåller samma tillgångsslag, men med olika fördelning. KF 
har valt fördelning enligt mellanportföljen. Stiftelsens styrelse 
ansvarar för förvaltningen av stiftelsens förvaltningstillgångar.

I tillägg förekommer, i begränsad omfattning, direktpen-
sionslösningar som  säkerställts med företagsägd kapitalförsäk-
ring. 

Kostnad för pensioner, tryggad via stiftelsen, delas upp i en 
del som ingår i rörelseresultatet och en del som ingår i finan-
siella poster.

NOT 25 | Avsättningar för skatter

Avsättningar för skatter för aktuellt år består av särskild löne-
skatt på pensionsförpliktelser, vars utfall är beroende på värdet 
av ägd kapitalförsäkring.
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NOT 26 | Övriga avsättningar

REDOVISNINGSPRINCIPER

En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har 
en legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad 
händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs 
för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av 
beloppet kan göras. Vid första redovisningstillfället värderas 
avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp som 
kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. 
Avsättningarna omprövas varje balansdag. När effekten av 
tidpunkten för betalning är väsentlig, beräknas avsättningen 
genom diskontering av förväntat framtida kassaflöde till ett 
nuvärde.

En avsättning för förlustkontrakt, för KFs del framförallt av-
seende operationella leasingkontrakt, redovisas när förväntade 
ekonomiska fördelar som beräknas erhållas från ett kontrakt 
är lägre än de oundvikliga utgifterna för att infria åtagandena 
enligt kontraktet.

En avsättning för omstrukturering av verksamhet redovisas 
när det föreligger en legal eller informell förpliktelse, vilket 
innebär att företaget har en fastställd och utförlig omstrukture-
ringsplan och de som berörs har en välgrundad uppfattning om 
att omstruktureringen kommer att genomföras.

Koncernen 2018-12-31 2017-12-31

Omstruktureringsåtgärder 53 121

Garantiåtaganden 4 6

Kundlojalitetsprogram 270 255

Övrigt ¹) 361 286

688 668

¹) Inkluderar åtaganden relaterat till avyttringar av fastigheter.

Avsättning för omstruktureringsåtgärder avser framförallt 
gjorda avsättningar för hyreskostnader avseende ej nyttjade 
lokaler, relaterat till Coop Butik. Viss återföring av tidigare 
avsättningar har kunnat ske som resultat av förändrade 
marknadsförutsättningar och bedömningar om framtiden för 
enskilda marknadsplatser.

Koncernen
Omstruktureringsåtgärder 2018-12-31 2017-12-31

Redovisat värde vid årets början 121 209

Avsättningar som gjorts under året1) 53 26

Belopp som tagits i anspråk under året -76 -60

Outnyttjade belopp som har återförts under året -45 -54

Redovisat värde vid årets slut 53 121

Garantiåtaganden 2018-12-31 2017-12-31

Redovisat värde vid årets början 6 8

Avsättningar som gjorts under året1) – 6

Belopp som tagits i anspråk under året -1 –

Outnyttjade belopp som har återförts under året -1 –

Avyttrade företag – -8

Redovisat värde vid årets slut 4 6

Kundlojalitetsprogram 2018-12-31 2017-12-31

Redovisat värde vid årets början 255 237

Avsättningar som gjorts under året1) 99 103

Rörelseförvärv 0 –

Belopp som tagits i anspråk under året -84 -84

Outnyttjade belopp som har återförts under året – -1

Redovisat värde vid årets slut 270 255

Övrigt 2018-12-31 2017-12-31

Redovisat värde vid årets början 286 286

Avsättningar som gjorts under året1) 103 16

Belopp som tagits i anspråk under året -22 -5

Outnyttjade belopp som har återförts under året -6 -11

Redovisat värde vid årets slut 361 286

¹) Inkl ökningar av befintliga avsättningar.

NOT 27 | Långfristiga skulder

Koncernen 2018-12-31 2017-12-31

Skulder som förfaller senare  
än ett år från balansdagen:

Medlemsinlåning, femårslån 115 130

Övriga skulder 45 55

160 185

Belopp i mkr om inget annat anges
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NOT 28 | Övriga skulder

Koncernen 2018-12-31 2017-12-31

Medlemsinlåning 3 182 3 427

Inlåning från konsumentföreningar 1 052 1 081

Övriga poster 804 735

5 038 5 243

NOT 29 | Upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter

Koncernen 2018-12-31 2017-12-31

Personalrelaterade kostnader 681 683

Kostnader för frakter 81 74

Levererade ännu ej fakturerade varor 66 –

Övriga poster 469 459

1 297 1 216

NOT 30 | Ställda säkerheter  
och eventualförpliktelser
I vissa fall har KF gått i borgen för åtaganden i dotterföretag 
avseende leveranser. Dessutom har moderföretaget ingått 
generella gantiåtaganden gentemot KF Invest Förvaltning AB  
och MedMera Bank AB. I koncernen har borgensåtaganden  
i samband med avyttring av företag ställts till köparen avseende 
fullgörande av gjorda utfästelser.

För att säkerställa ett mindre antal gjorda pensionsutfästel-
ser har kapitalförsäkringar tecknats samt pantförskrivits till 
förmån för pensionstagarna.  

KF, tillsammans med dess dotterföretag, är delägare i PRI 
Pensionsgaranti. Delägarna har ett ömsesidigt ansvar som 
maximalt uppgår till 2 % av respektive företags pensionsskuld. 
Moderbolaget har gått i borgen för dotterföretagens räkning 
och har därför tagit upp samtliga dotterföretags eventualför-
pliktelser gentemot PRI Pensionsgaranti.

Ställda säkerheter, belopp i Mkr 2018-12-31 2017-12-31

För egna skulder och avsättningar

Obligationer och andra värdepapper 3 7

Kapitalförsäkring 82 98

85 105

Övriga ställda panter och säkerheter

Kreditförsäkringsgaranti 385 405

385 405

Summa ställda säkerheter 470 510

Eventualförpliktelser

Räkningskrediter, MedMera Bank AB

– Beviljade räkningskrediter 4 467 4 128

– Avgår: Disponerade räkningskrediter -918 -825

Garantiåtaganden, PRI Pensionsgaranti 59 59

Borgensförbindelser ställda  
i samband med avyttring av företag 50 50

Borgensförbindelser, övriga – 14

Investeringsåtaganden 44 48

3 702 3 474

NOT 31 | Transaktioner med närstående
KF-koncernen har närståenderelationer med dotterföretag, 
intresseföretag, gemensamt styrda företag samt med styrel-
seledamöter och koncernledning. Innehav av dotterföretag, 
intresseföretag och gemensamt styrda företag framgår av not 
om Andelar i koncernföretag samt av not om Andelar i intres-
seföretag och gemensamt styrda företag. 

Som ekonomisk förening har KF till ändamål att främja med-
lemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksam-
het i villka medlemmarna deltar. I enlighet härmed har inköp 
eller försäljning av varor och tjänster under räkenskapsåret 
skett mellan KF-koncernen och medlemmar i moderföretaget. 
På samma sätt medverkar medlemmarna i finansieringen av 
föreningen, t ex via tecknade förlagsinsatser och inlåning via 
koncernens internbankverksamhet. Dessa transaktioner har 
skett i enlighet med föreningens ändamål. Utöver varuförsörj-
ning, konceptutveckling och marknadsföring erbjuder KF 
föreningarna till exempel specialistkompetens inom fastighets-
relaterade tjänster, redovisningstjänster, rådgivning i finan-
sieringsfrågor, administration och marknadsföring avseende 
Medmera-kortet samt kortinlösen avseende bankkort och 
betal- och kreditkort.

Några transaktioner med moderföretagets styrelseledamöter 
och koncernledning, utöver lön och andra ersättningar, har inte 
förekommit. 

KONCERNEN |  NOTER
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Försäljning av varor  
och tjänster till närstående 2018-12-31 2017-12-31

Koncernen

Gemensamt styrda företag – 1

– 1

Finansiella tjänster till närstående

Koncernen

Gemensamt styrda företag 1 1

1 1

NOT 32 | Betalda räntor  
och erhållen utdelning
Koncernen 2018 2017

Erhållen utdelning 17 24

Erhållen ränta 121 122

Erlagd ränta -16 -38

NOT 33 | Likvida medel

REDOVISNINGSPRINCIPER

Likvida medel består av kassamedel, disponibla tillgodoha-
vanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga 
placeringar som utgörs av obligationer och övriga räntebärande 
värdepapper, med maximalt tre månaders löptid från anskaff-
ningstidpunkten. Spärrade medel klassificeras inte som likvida 
medel. Förändringar i spärrade medel redovisas i investerings-
verksamheten.

Koncernen

Följande delkomponenter ingår  
i likvida medel ¹) :

Kassa och banktillgodohavanden ²) 767 705

Kortfristiga placeringar, jämställda  
med likvida medel – 58

767 763

¹)  I likvida medel inkluderas medel som omfattas av kapitaltäckningsrestriktioner i Med-
Mera Bank AB. 

²)  Banktillgodohavanden i balansräkning inkluderar även spärrade medel om 402 mkr 
(419), vilka inte klassificeras som likvida medel.

NOT 34 | Övriga upplysningar  
till kassaflödesanalysen

REDOVISNINGSPRINCIPER

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod.

»»Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm
Koncernen 2018 2017

Avskrivningar 482 489

Nedskrivningar/reversering av nedskrivningar 22 65

Orealiserade kursdifferenser – 0

Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar -29 -8

Rearesultat försäljning av dotterföretag -146 -264

Resultatandelar i intresseföretag och gemensamt 
styrda företag

-49 -38

Övriga avsättningar -34 -15

Övriga ej kassaflödespåverkande poster -5 5

241 234

»»Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan
Koncernen 2018 2017

Förvärvade tillgångar och skulder samt 
eget kapital från tidigare innehav  
vid successiva förvärv

Immateriella anläggningstillgångar 1 –

Materiella anläggningstillgångar 1 –

Varulager 1 –

Rörelsefordringar 0 –

Likvida medel 0 0

Summa tillgångar 3 0

Avsättningar 0 –

Rörelseskulder 1 0

Summa avsättningar och skulder 1 0

Köpeskilling 2 1

Utbetald köpeskilling 2 1

Avgår:  
Likvida medel i den förvärvade verksamheten 0 0

Påverkan på likvida medel -2 -1

Belopp i mkr om inget annat anges
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NOT 36 | Händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser, utöver den ordinarie verksamheten, 
har inträffat efter räkenskapsårets utgång.

»»Avyttring av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan
Koncernen 2018-12-31 2017-12-31

Avyttrade tillgångar och skulder

Immateriella anläggningstillgångar – 1

Materiella anläggningstillgångar 41 31

Finansiella anläggningstillgångar 0 0

Varulager – 5

Rörelsefordringar 6 108

Likvida medel – 128

Summa tillgångar 47 273

Avsättningar 1 6

Räntebärande skulder 0 24

Rörelseskulder 21 89

Summa innehav utan bestämmande  
inflytande, skulder och avsättningar

22 119

Försäljningspris 212 387

Avgår:  
Säljarereverser -121 –

Erhållen köpeskilling 91 387

Avgår:  
Likvida medel i den avyttrade verksamheten – -128

Påverkan på likvida medel 91 259

NOT 35 | Nyckeltalsdefinitioner 
Soliditet  Summan av redovisat eget kapital, garantikapital, 

förlagslån samt minoritetskapital i procent av 
balansomslutningen.

Sysselsatt kapital  Summa tillgångar med avdrag för icke räntebä-
rande skulder, inklusive uppskjuten skatteskuld. 

Avkastning på sysselsatt Resultat före kostnadsräntor och kursdifferenser  
kapital på finansiella skulder i procent av genomsnittligt 
 sysselsatt kapital.

Avkastning på eget kapital  Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt 
redovisat eget kapital.

Nettofordran/nettoskuld  Summan av räntebärande skulder och avsätt-
ningar minus kortfristiga placeringar, kassa och 
bank samt räntebärande kortfristiga fordringar 
och finansiella anläggningstillgångar.

KONCERNEN |  NOTER
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Belopp i mkr Not 2018 2017

Nettoomsättning M2 165 121

Kostnad för sålda varor – –

» Bruttoresultat 165 121

Försäljningskostnader – -66

Administrationskostnader -136 -109

Övriga rörelseintäkter M3 1 21

» Rörelseresultat M4, M5, M6, M7 30 -33

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag M8 18 35

Resultat från övriga värdepapper och fordringar

som är anläggningstillgångar M9 4 5

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter M9 49 37

Räntekostnader och liknande resultatposter M9 -21 -22

» Resultat efter finansiella poster 80 21

Skatt på årets resultat M10 -15 2

» Årets resultat 66 23

Moderföretagets resultaträkning

FINANSIELLA RAPPORTER |  MODERFÖRETAGET
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Belopp i mkr Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar M11

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 0 0

0 0

Materiella anläggningstillgångar M12

Inventarier, verktyg och installationer – 0

– 0

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag M8 6 145 6 326

Andra långfristiga värdepappersinnehav M14, M15 67 87

Uppskjuten skattefordran M10 5 20

Andra långfristiga fordringar M16 52 52

6 269 6 484

» Summa anläggningstillgångar 6 269 6 485

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 0 4

Fordringar hos koncernföretag 354 113

Övriga fordringar 57 37

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter M17 23 33

434 186

Kortfristiga placeringar M15 2 229 1 905

Kassa och bank 1 041 820

» Summa omsättningstillgångar 3 704 2 911

» SUMMA TILLGÅNGAR 9 973 9 395

Moderbolagets balansräkning
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Belopp i mkr Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER M18

Bundet eget kapital

Medlemsinsatser 1 631 1 633

Reservfond 128 124

1 759 1 757

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 2 268 1 312

Årets resultat 66 23

2 334 1 335

4 093 3 092

Garantikapital och förlagslån M19 – 100

Avsättningar

Avsättningar för skatter 25 16 25

Övriga avsättningar M20 71 81

86 106

Långfristiga skulder M21

Övriga skulder 115 130

115 130

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 9 7

Skulder till koncernföretag 4 576 4 855

Övriga skulder M22 1 060 1 087

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter M23 33 17

5 678 5 966

» Summa skulder 5 794 6 097

» SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 973 9 395

Moderbolagets balansräkning (forts.)
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Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Koncernen
Medlems-

insatser
Förlags-
insatser Reservfond

Balanserat 
resultat inkl årets 

resultat
Summa

eget kapital

» Ingående balans 2018-01-01 1 633 – 124 1 335 3 092

Årets resultat enligt fastställd 
resultaträkning – – – 66 66

Transaktioner med ägare

Ränta på medlemsinsatser och 
förlagsinsatser – – – -9 -9

Ökning av medlemsinsatser 2 – – – 2

Minskning av medlemsinsatser -4 – – – -4

Ökning av förlagsinsatser – – – 1 1

Fusionsresultat – – – 944 944

Summa Transaktioner med 
ägare 

-2 – – 936 935

Omföring mellan poster i eget 
kapital

Övrig disposition av föregående års 
resultat

– – 3 -3 0

Summa Omföringar – – 3 -3 0

» Utgående balans 2018-12-31 1 631 – 128 2 334 4 093

» Ingående balans 2017-01-01 1 632 333 57 1 366 3 387

»  Årets resultat enligt  
fastställd resultaträkning

– – – 23 23

Transaktioner med ägare

Ränta på medlemsinsatser och 
förlagsinsatser

– – – -27 -27

Ökning av medlemsinsatser 2 – – – 2

Minskning av medlemsinsatser -1 – – 2 1

Minskning av förlagsinsatser – -333 – – -333

Fusionsresultat – – – 39 39

Summa Transaktioner med 
ägare 

1 -333 – 14 -318

Omföring mellan poster i eget 
kapital

Övrig disposition av föregående års 
resultat

– – 68 -68 0

Summa Omföringar – – 68 -68 0

»  Utgående balans 2017-12-31 1 633 – 124 1 335 3 092

Moderföretagets förändringar av eget kapital
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Belopp i mkr Not 2018 2017

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster M26 80 21

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet M28 51 -39

131 -18

Betald inkomstskatt 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital

131 -18

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -26 3

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 10 -1

Kassaflöde från den löpande verksamheten 115 -17

Investeringsverksamheten

Lämnat aktieägartillskott -80 -

Förvärv av materiella anläggningstillgångar – 8

Förvärv av inkråm/rörelse, netto likvidpåverkan M28 -4 -185

Avyttring av inkråm/rörelse, netto likvidpåverkan M28 – 0

Förändring av finansiella tillgångar -400 254

Kassaflöde från investeringsverksamheten -483 76

Finansieringsverksamheten

Minskning av förlagsinsatser – -333

Ökning av medlemsinsatser – 2

Minskning av medlemsinsatser -1 -1

Erhållna koncernbidrag – 221

Förändring medlemsinlåning -15 -5

Övrig förändring av lån 633 40

Utbetald utdelning -9 -27

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 609 -103

Årets kassaflöde 241 -43

Likvida medel vid årets början 415 458

» Likvida medel vid årets slut M27 656 415

Moderföretagets kassaflödesanalys
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Belopp i mkr om inget annat anges

NOT M1 | Redovisningsprinciper  
i moderföretaget
Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som 
koncernen, om inte annat anges enligt nedan eller i anslutning 
till berörda noter.

»»ANDELAR I DOTTERFÖRETAG, INTRESSEFÖRETAG  

OCH GEMENSAMT STYRDA FÖRETAG

Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda 
företag redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumu-
lerade nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom in-
köpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. 
Eventuella lämnade aktieägartillskott läggs till anskaffnings-
värdet när de lämnas. Utdelning från dotterföretag redovisas 
som intäkt.

Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på 
att en andels värde är lägre än dess redovisade värde. Om en så-
dan indikation finns, beräknas andelens återvinningsvärde. Om 
det inte går att beräkna en enskild tillgångs återvinningsvärde 
beräknas återvinningsvärdet för hela den kassagenererande 
enhet som tillgången hör till. För andelar som tidigare skrivits 
ned görs per varje balansdag en bedömning om återföring av 
nedskrivning kan ske.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med 
avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid be-
räkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida 
kassaflöden som tillgången väntas ge upphov till i den löpande 
verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. Den 
diskonteringsränta som används  återspeglar marknadsmäs-
siga bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser 
tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl 
som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid 
den senaste nedskrivningen har förändrats. 

»»KONCERNBIDRAG

Koncernbidrag som erhålls/lämnas redovisas som en boksluts-
disposition i resultaträkningen. Erhållet/lämnat koncern- 
bidrag påverkar företagets aktuella skatt.

NOT M2 | Nettoomsättning 
Moderföretaget 2018 2017

Varumärkesavgifter 127 90

Övrigt 38 31

165 121

NOT M3 | Övriga rörelseintäkter
Moderföretaget 2018 2017

Utbetalning av överskott från 
Folksam Liv – 21

Övrigt 1 0

1 21

NOT M4 | Uppgifter om personal och  
ersättningar till styrelse/ledande  
befattningshavare
»»Medelantalet anställda

Moderföretaget 2018 varav män 2017  varav män

Sverige 17 53% 18 56%

Totalt i moderföretaget 17 53% 18 56%

»»Redovisning av könsfördelning i företagsledning

Moderföretaget
2018-12-31  

Andel kvinnor
2017-12-31  

Andel kvinnor

Styrelsen 53% 53%

Övriga ledande  
befattningshavare

33% 29%

För ersättningar till styrelse/ledande befattningshavare i 
 moderföretaget hänvisas till motsvarande not för koncernen.

NOT M5 | Avskrivningar, nedskrivningar 
och återförda nedskrivningar 

Moderföretaget 2018 2017

Administrationskostnader 0 0

0 0

Noter, moderföretaget
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NOT M6 | Arvode och  
kostnadsersättning till revisorer 

Moderföretaget 2018 2017

PWC

Revisionsuppdrag 1 1

Andra uppdrag 1 1

NOT M7 | Operationell leasing

REDOVISNINGSPRINCIPER

Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas 
som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är 
finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som 
en kostnad linjärt över leasingperioden.

»»Leasingavtal där företaget är leasetagare
Moderföretaget 2018-12-31 2017-12-31

Framtida minimileaseavgifter avseende 
icke uppsägningsbara operationella 
leasingavtal

Inom ett år 2 2

Mellan ett och fem år 1 6

3 8

2018 2017

Räkenskapsårets kostnadsförda  
leasingavgifter

2 2

De operationella leasingavtalen där företaget är leasetagare 
hänför sig framförallt till hyra av lokaler och leasingbilar.

Belopp i mkr om inget annat anges
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»»Resultat från andelar i koncernföretag
Moderföretaget 2018 2017

Utdelning 100 –

Realisationsresultat vid avyttring av andelar -2 35

Nedskrivningar -80 –

18 35

»»Andelar i koncernföretag
Moderföretaget 2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 7 798 8 885

Förvärv 84 185

Avyttring -185 -1 272

7 697 7 798

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början -1 472 -2 262

Avyttring – 790

Årets nedskrivningar -80 –

-1 552 -1 472

Redovisat värde vid årets slut 6 145 6 326

»»Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag
2018-12-31 2017-12-31

Dotterföretag org nr säte Antal andelar
andel  
i % ¹)

Redovisat
värde

Redovisat
värde

Coop Sverige AB 556710-5480 Solna 7 436 910 67 3 157 3 157

Coop Butiker & Stormarknader AB 556030-5921 Solna 100

Coop Logistik AB 556710-2453 Solna 100

Coop Online AB 556011-2822 Solna 17 000 100 4

KF Fastigheter AB 556033-2446 Solna 100 000 100 1 112 1 112

KF Invest AB 556027-5488 Solna 800 000 100 1 194 1 194

KFI Kapital AB 556706-3762 Solna ²) 1 000 100 – 185

MedMera Bank AB 556091-5018 Solna 3 000 000 100 663 663

Vi Media AB 556041-3790 Stockholm 10 000 100 7 7

Vår Gård Saltsjöbaden AB 556035-2592 Nacka 35 000 100 7 7

Övriga dotterföretag, vilande  
eller av mindre betydelse 0 0

6 145 6 326

¹) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

²) KFI Kapital AB fusionerades med KF ekonomisk förening 2018-05-24.

NOT M8 | Andelar i koncernföretag
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NOT M9 | Övriga finansiella poster
»»  Resultat från övriga värdepapper och fordringar  
som är anläggningstillgångar
Moderföretaget 2018 2017

Ränteintäkter, övriga 2 2

Utdelningar 2 2

Återföring av tidigare ned-
skriven anläggningstillgång

0

Övrigt 0 1

4 5

»»  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Moderföretaget 2018 2017

Ränteintäkter, koncernföretag 17 23

Ränteintäkter, övriga -5 -6

Valutakursvinster 12 6

Övriga finansiella intäkter 25 13

Övrigt 0 0

49 37

»»  Räntekostnader och liknande resultatposter
Moderföretaget 2018 2017

Räntekostnader,  
koncernföretag 0 -3

Räntekostnader, övriga -2 -7

Valutakursförluster -12 -6

Övriga finansiella kostnader 
koncernföretag -5 -4

Övriga finansiella kostnads-
poster -3 -2

Övrigt 0 0

-21 -22

NOT M10 | Inkomstskatter

REDOVISNINGSPRINCIPER

I moderföretagets balansräkning redovisas obeskattade 
reserver utan uppdelning mellan eget kapital och uppskjuten 
skatteskuld. I moderföretagets resultaträkning görs på motsva-
rande sätt ingen fördelning av del av bokslutsdispositioner till 
uppskjuten skattekostnad.

Moderföretaget 2018 2017

Uppskjuten skatt -15 2

-15 2

»»Avstämning av effektiv skatt
2018 2017

Moderföretaget % Belopp % Belopp

Resultat före skatt 80 21

Skatt enligt gällande skattesats 
för moderföretaget

22% -18 22% -5

Ej avdragsgilla kostnader -24 -18

Ej skattepliktiga intäkter 35 9

Skatteeffekt försäljning av 
 aktier, fastighet och bostadsrätt

0 8

Ökning av underskottsavdrag 
utan motsvarande

aktivering av uppskjuten skatt -8 9

Redovisad effektiv skatt -15 2

Temporära skillnader föreligger då det finns skillnader i 
tillgångars och skulders redovisade respektive skattemässiga 
värden. Temporära skillnader avseende följande poster samt 
underskottsavdrag har resulterat i uppskjutna skattefordringar 
och skatteskulder.

Belopp i mkr om inget annat anges

NOTER |  MODERFÖRETAGET
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2018-12-31 2017-12-31

Moderföretaget

Uppskjuten
skatte-

fordran
Uppskjuten
skatteskuld Netto

Uppskjuten
skatte-

fordran
Uppskjuten
skatteskuld Netto

Temporära skillnader

Avsättningar och långfristiga skulder 5 – 5 20 – 20

Uppskjuten skattefordran/skuld 5 – 5 20 – 20

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 5 – 5 20 – 20

NOT M11 | Immateriella  
anläggningstillgångar

NOT M12 | Materiella  
anläggningstillgångar

»»  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  
och liknande arbeten
Moderföretaget 2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 0 0

Vid årets början 0 0

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början 0 0

Vid årets slut 0 0

Redovisat värde vid årets slut 0 0

»»  Koncessioner, patent, licenser,  
varumärken samt liknande rättigheter
Moderföretaget 2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 2 2

Vid årets slut 2 2

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -2 -2

Årets avskrivning 0 0

Vid årets slut -2 -2

Redovisat värde vid årets slut 0 0

»»  Inventarier, verktyg och installationer
Moderföretaget 2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 0 0

Rörelseförvärv – 8

Avyttringar och utrangeringar – -8

0 0

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början 0 0

0 0

Redovisat värde vid årets slut 0 0

NOT M13 | Fordringar hos intresseföretag
Moderföretaget 2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början – 9

Reglerade fordringar – -9

– –

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början – –

Under året återförda nedskrivningar – 9

Årets nedskrivningar – -9

– –

Redovisat värde vid årets slut – –

MODERFÖRETAGET |  NOTER
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Belopp i mkr om inget annat anges

NOT M14 | Andra långfristiga 
 värdepappersinnehav

Moderföretaget 2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 87 87

Tillkommande tillgångar 1 1

Avgående tillgångar -21 -1

67 87

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början 0 0

Under året återförda nedskrivningar 0 –

0 0

Redovisat värde vid årets slut 67 87

NOT M15 | Finansiella instrument  
och riskhantering 

REDOVISNINGSPRINCIPER

För redovisningsprinciper, se motsvarande not för koncernen.

»»Derivat och finansiell riskhantering 

Moderföretaget 2018-12-31 2017-12-31

Tillgångar
Redovisat 

värde
Verkligt

värde
Redovisat

värde
Verkligt

värde

Derivat för vilka 
säkringsredovisning 
inte tillämpas

Köpta aktieoptioner – – – 24

Valutaterminer 0 0 – –

0 0 – 24

NOT M16 | Andra långfristiga fordringar

Moderföretaget 2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 52 –

Tillkommande fordringar – 52

Redovisat värde vid årets slut 52 52

NOT M17 | Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter

Moderföretaget 2018-12-31 2017-12-31

Upplupna ränteintäkter 22 21

Övriga poster 1 12

23 33

NOT M18 | Eget kapital 

REDOVISNINGSPRINCIPER

Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med 
årsredovisningslagens indelning.

»» INSATS DIREKTMEDLEM

Varje Direktmedlem ska enligt KFs stadgar delta med en insats 
på 100 kr. Medlem får delta med högre insats. Insatskontot 
kan ökas genom kontant betalning samt genom överföring 
av medel som medlemmen erhåller vid överskottsfördelning. 
Överskottsmedel kan delas ut till Direktmedlem i förhållande 
till gjorda köp inom KFs medlemsprogram, enligt principer 
fastställda av stämman.

»» INSATS KONSUMENTFÖRENING OCH ORGANISATION

Enligt KFs stadgar deltar varje medlem, Konsumentförening 
eller organisation med minst en insats på 10 000 kr. Konsu-
mentförening eller organisation ska varje år till sitt insatskonto 
i KF överföra 2/3 av överskottsmedel hänförbart till, av KFs 
 ordinarie stämma, beslutad utdelning på insatskapitalet. Med-
lem som utträder eller utesluts ur KF kan, efter styrelsens med- 
givande, få ut sina insatser. Medlem får vidare efter anmälan till 
KFs styrelse, överlåta sin insats helt eller delvis till annan medlem.

Utöver medlemsinsatser kan kapital tillföras i form av 
 förlagsinsatser. Syftet med förlagsinsatser är att ge KF ett 
riskbärande eget kapital som vid förenings upplösning ska ha 
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NOT M21 | Långfristiga skulder

Moderföretaget 2018-12-31 2017-12-31

Skulder som förfaller senare  
än ett år från balansdagen

Medlemsinlåning, femårslån 115 130

NOT M22 | Övriga skulder

Moderföretaget 2018-12-31 2017-12-31

Inlåning från konsumentföreningar 1 052 1 081

Övriga poster 8 7

1 060 1 087

NOT M23 | Upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter

Moderföretaget 2018-12-31 2017-12-31

Personalrelaterade kostnader 16 5

Övriga poster 17 12

33 17

NOT M24 | Ställda säkerheter  
och eventualförpliktelser

»»Ställda säkerheter
Belopp i Mkr 2018-12-31 2017-12-31

För egna skulder och avsättningar

Kapitalförsäkring 45 64

45 64

Övriga ställda panter och säkerheter

Kreditförsäkringsgaranti 385 405

385 405

Summa ställda säkerheter 430 469

Eventualförpliktelser

Garantiåtaganden, PRI Pensionsgaranti 59 59

Borgensförbindelser till förmån  
för koncernföretag 791 1 006

Borgensförbindelser ställda  
i samband med avyttring av företag 50 –

899 1 065

rätt efter föreningens fordringsägare men rätt framför med-
lemsinsatserna. Förlagsinsats får inlösas tidigast fem år från det 
att tillskottet gjordes. Från innehavarens sida gäller en upp-
sägningstid av minst två år. Förlagsinsatser förräntas i enlighet 
med utfärdade förlagsandelsbevis.

Reservfondens syfte är att spara en del av nettovinsten, som inte 
går åt för täckning av balanserad förlust. Balanserade vinstmedel 
utgörs av föregående års fria egna kapital efter eventuell reserv-
fondsavsättning och efter att eventuell vinstutdelning lämnats.

»» VINSTDISPOSITION

Styrelsen och verkställande direktören har för 2018 föreslagit 
att 10 mkr avsätts till reservfond och 2 324 mkr avsätts i ny räk-
ning. För närmare information om förslag till vinstdisposition, 
hänvisas till förvaltningsberättelsen.

NOT M19 | Garantikapital och förlagslån

KF erhöll 2012 ett förlagslån från Folksam om 100 mkr. Folksam 
har rätt att få förlagslånet inlöst vid valfri tidpunkt, dock tidigast 
den 2 juli 2017, under förutsättning att uppsägning sker minst 
två (2) år i förväg. Förlagslånet medför rätt till betalning ur KF:s 
tillgångar närmast efter KF:s övriga skulder, men före förlags-
insatser och medlemsinsater i KF. KF sade den 24 februari 2016 
upp förlagslånet för återbetalning den 24 februari 2018.

NOT M20 | Övriga avsättningar

Moderföretaget 2018-12-31 2017-12-31

Garantiåtaganden 11 –

Utbildning av ägarombud, övriga  
förtroendevalda samt föreningsstyrelser mm 15 17

Övrigt 45 64

71 81

Moderföretaget

Övrigt 2018-12-31 2017-12-31

Redovisat värde vid årets början 81 83

Avsättningar som gjorts under året ¹) 12 1

Belopp som tagits i anspråk under året -22 -2

Redovisat värde vid årets slut 71 81

¹) Inkl ökningar av befintliga avsättningar.

MODERFÖRETAGET |  NOTER
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Belopp i mkr om inget annat anges

NOT M25 | Transaktioner med närstående
»»Försäljning av varor och tjänster till närstående
Moderföretaget 2018-12-31 2017-12-31

Koncernföretag 92 74

Gemensamt styrda företag – 0

92 74

»»Inköp av varor och tjänster från närstående
Moderföretaget 2018-12-31 2017-12-31

Koncernföretag 19 15

19 15

NOT M26 | Betalda räntor  
och erhållen utdelning
Moderföretaget 2018 2017

Erhållen utdelning 102 2

Erhållen ränta -1 19

Erlagd ränta -2 -10

NOT M27 | Likvida medel

Moderföretaget 2018-12-31 2017-12-31

Följande delkomponenter  
ingår i likvida medel:

Kassa och banktillgodohavanden ¹) 656 415

¹)  I banktillgodohavanden avseende 2018 ingår spärrade medel om 385 mkr (405), 
vilka inte klassificeras som likvida medel.

NOT M28 | Övriga upplysningar  
till kassaflödesanalysen
»»Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm
Moderföretaget 2018 2017

Avskrivningar 0 0

Nedskrivningar/reversering av nedskrivningar 80 –

Orealiserade kursdifferenser 0 –

Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar 2 -36

Övriga avsättningar -31 0

Övriga ej kassaflödespåverkande poster – -3

51 -39

»»Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan
Moderföretaget 2018-12-31 2017-12-31

Köpeskilling 4 185

Utbetald köpeskilling 4 185

NOT M29 | Fusioner

REDOVISNINGSPRINCIPER

Fusioner redovisas i enlighet med bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 1999:1 Fusion av helägt dotterbolag. 
Övertagna tillgångar och skulder genom fusionen värderas 
enligt koncernvärdemetoden, dvs till de värden dessa hade i 
koncernredovisningen.

Under året har KFI Kapital AB, 556706-3762, KFI Kapital 2 
AB, 556741-2480 och Pan Vision Intressenter AB, 556741-2258 
fusionerats med moderföretaget. Fusionsdatum för samtliga 
tre bolag var 2018-05-24. 

»»Överlåtande företags balansräkning per fusionsdatum
Finansiella anläggningstillgångar 129

Omsättningstillgångar 1 149

Summa tillgångar 1 278

Eget kapital 1 258

Avsättningar 11

Kortfristiga skulder 9

Summa eget kapital och skulder 1 278

»»  Överlåtande företags nettoomsättning  
och rörelseresultat före fusionsdatum

Rörelseresultat -1

NOTER |  MODERFÖRETAGET
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»»UTTALANDEN

Vi har utfört en revision av årsredovis-
ningen och koncernredovisningen för 
Kooperativa Förbundet ekonomisk för-
ening för år 2018. Föreningens årsredo-
visning och koncernredovisning ingår på 
sidorna 88–147 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovis-
ningen och koncernredovisningen upp-
rättats i enlighet med årsredovisnings- 
lagen och ger en i alla väsentliga avseen-
den rättvisande bild av föreningens och 
koncernens finansiella ställning per den 
31 december 2018 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt års-
redovisningslagen. Förvaltningsberät-
telsen är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstäm-
man fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för moderföreningen 
och koncernen.

»»GRUND FÖR UTTALANDEN

Vi har utfört revisionen enligt god revi-
sionssed i Sverige. Revisorernas ansvar 
enligt denna sed beskrivs närmare i av- 
snitten Den auktoriserade revisorns ansvar 
samt Den förtroendevalda revisorns ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till 
föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige. Jag som auktoriserad revisor har 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har 
inhämtat är tillräckliga och ändamåls-
enliga som grund för våra uttalanden.

»»ANNAN INFORMATION ÄN 

 ÅRSREDOVISNINGEN OCH  

KONCERNREDOVISNINGEN

Detta dokument innehåller även annan 
information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen och återfinns på 
sidorna 1–87. Det är styrelsen och verk-
ställande direktören som har ansvaret 
för den andra informationen.

Vårt uttalande avseende årsredo-
visningen och koncernredovisningen 
omfattar inte denna information och 
vi gör inget uttalande med bestyrkande 
avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsre-
dovisningen och koncernredovisningen 
är det vårt ansvar att läsa den informa-
tion som identifieras ovan och överväga 
om informationen i väsentlig utsträck-
ning är oförenlig med årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Vid denna 
genomgång beaktar vi även den kunskap 
vi i övrigt inhämtat under revisionen 
samt bedömer om informationen i övrigt 
verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

 Om vi, baserat på det arbete som 
har utförts avseende denna information, 
drar slutsatsen att den andra informatio-
nen innehåller en väsentlig felaktighet, 
är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har 
inget att rapportera i det avseendet.

»» STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE 

DIREKTÖRENS ANSVAR

Det är styrelsen och verkställande direk-
tören som har ansvaret för att årsredo-
visningen och koncernredovisningen 

upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen. Styrel-
sen och verkställande direktören ansva-
rar även för den interna kontroll som de 
bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning och koncernredovis-
ning som inte innehåller några väsent-
liga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen 
och koncernredovisningen ansvarar sty-
relsen och verkställande direktören för 
bedömningen av föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när 
så är tillämpligt, om förhållanden som 
kan påverka förmågan att fortsätta verk-
samheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen 
och verkställande direktören avser att 
likvidera föreningen, upphöra med verk-
samheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta. 

»»DEN AUKTORISERADE  

REVISORNS ANSVAR

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen 
och koncernredovisningen som helhet 
inte innehåller några väsentliga felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller på fel. Rimlig säkerhet är en 
hög grad av säkerhet, men är ingen ga-
ranti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felak-
tighet om en sådan finns.  Felaktigheter 
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kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller fel och anses vara väsentliga om de 
enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut 
som användare fattar med grund i årsre-
dovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA 
använder vi professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Dessutom:
»» identifierar och bedömer vi riskerna 

för väsentliga felaktigheter i årsredo-
visningen och koncernredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel, utformar och utför gransk-
ningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som 
är tillräckliga och ändamålsenliga för 
att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter 
är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på fel, eftersom oegentlighe-
ter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande 
av intern kontroll.
»» skaffar vi oss en förståelse av den del 

av föreningens interna kontroll som har 
betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga 
med hänsyn till omständigheterna, men 
inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen.
»» utvärderar vi lämpligheten i de redo-

visningsprinciper som används och rim-
ligheten i styrelsens och verkställande 

direktörens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar.
»» drar vi en slutsats om lämpligheten i 

att styrelsen och verkställande direk-
tören använder antagandet om fortsatt 
drift vid upprättandet av årsredovis-
ningen och koncernredovisningen. Vi 
drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huru-
vida det finns någon väsentlig osäker-
hetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om föreningens för-
måga att fortsätta verksamheten. Om vi 
drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisions-
berättelsen fästa uppmärksamheten 
på upplysningarna i årsredovisningen 
och koncernredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovis-
ningen och koncernredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att 
en förening inte längre kan fortsätta 
verksamheten.
»» utvärderar vi den övergripande pre-

sentationen, strukturen och innehållet 
i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen, däribland upplysningarna, och 
om årsredovisningen och koncernre-
dovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild.

»» inhämtar vi tillräckliga och ändamåls-
enliga revisionsbevis avseende den 
finansiella informationen för enheterna 
eller affärsaktiviteterna inom koncer-
nen för att göra ett uttalande avseende 
koncernredovisningen. Vi ansvarar för 
styrning, övervakning och utförande av 
koncernrevisionen. Vi är ensamt ansva-
riga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland 
annat revisionens planerade omfattning 
och inriktning samt tidpunkten för den. 
Vi måste också informera om betydelse-
fulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande 
brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. ■
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REVISIONSBERÄTTELSE

»»UTTALANDEN

Utöver vår revision av årsredovisningen 
och koncernredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning 
för Kooperativa Förbundet ekonomisk 
förening för år 2018 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande föreningens 
vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att föreningsstämman dis-
ponerar vinsten enligt förslaget i förvalt-
ningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

»»GRUND FÖR UTTALANDEN

Vi har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
denna beskrivs närmare i avsnittet Re-
visorernas ansvar. Vi är oberoende i för-
hållande till föreningen och koncernen 
enligt god revisorssed i Sverige. Jag som 
auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort 
mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har 
inhämtat är tillräckliga och ändamålsen-
liga som grund för våra uttalanden.

»» STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE 

DIREKTÖRENS ANSVAR

Det är styrelsen som har ansvaret för 
förslaget till dispositioner beträffande 
föreningens vinst eller förlust. Vid för-
slag till utdelning innefattar detta bland 
annat en bedömning av om utdelningen 
är försvarlig med hänsyn till de krav som 
föreningens och koncernens verksam-
hetsart, omfattning och risker ställer på 
storleken av föreningens och koncer-

nens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens 
organisation och förvaltningen av fören-
ingens angelägenheter. Detta innefattar 
bland annat att fortlöpande bedöma 
föreningens och koncernens ekono-
miska situation och att tillse att fören-
ingens organisation är utformad så att 
bokföringen, medelsförvaltningen och 
föreningens ekonomiska angelägenheter 
i övrigt kontrolleras på ett betryggande 
sätt. Den verkställande direktören ska 
sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och 
bland annat vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att föreningens bokfö-
ring ska fullgöras i överensstämmelse 
med lag och för att medelsförvaltningen 
ska skötas på ett betryggande sätt.

»» REVISORERNAS ANSVAR

Vårt mål beträffande revisionen av 
förvaltningen, och därmed vårt utta-
lande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad 
av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande di-
rektören i något väsentligt avseende:
»» företagit någon åtgärd eller gjort sig 

skyldig till någon försummelse som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot 
föreningen, eller
»» på något annat sätt handlat i strid med 

lagen om ekonomiska föreningar, årsre-
dovisningslagen eller stadgarna.

Vårt mål beträffande revisionen av 
förslaget till dispositioner av föreningens 
vinst eller förlust, och därmed vårt utta-

lande om detta, är att med rimlig grad av 
säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med lagen om ekonomiska föreningar.

Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt god revisions-
sed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot 
föreningen, eller att ett förslag till dispo-
sitioner av föreningens vinst eller förlust 
inte är förenligt med lagen om ekono-
miska föreningar.

Som en del av en revision enligt god re-
visionssed i Sverige använder den aukto-
riserade revisorn professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Gransk-
ningen av förvaltningen grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder 
som utförs baseras på den auktoriserade 
revisorns professionella bedömning och 
övriga valda revisorers bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det 
innebär att vi fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållan-
den som är väsentliga för verksamheten 
och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för föreningens situa-
tion. Vi går igenom och prövar fattade be-
slut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta 
för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Som underlag för vårt uttalande om 
styrelsens förslag till dispositioner be-
träffande föreningens vinst eller förlust 
har vi granskat om förslaget är förenligt 
med lagen om ekonomiska föreningar. ■
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